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XXV Domingo Comum 
 
No Domingo, eis-nos ali reunidos no dia do Senhor! 

Vamos com alegria ao encontro do Senhor para que 

cheguemos ao “conhecimento da verdade”, que é Cristo 

Jesus. Ali podemos encontrar-nos com Ele, descobri-l’O 

intimamente como nosso único tesouro e pérola da 

nossa vida, segui-l’O fielmente, no pouco e no muito, e 

servi-l’O generosamente em todas as coisas.  

E, depois, com um coração humilde e pobre, iremos 

ali procurar reconhecer-nos defeituosos, reconhecer-nos 

pecadores. 
  

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor.  

Quando chamar por Mim nas suas tribulações,  

Eu o atenderei e serei o seu Deus para sempre. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

ADMINISTRADORES DE BENS QUE  

NÃO NOS PERTENCEM 
 

«Ao Senhor pertence a terra e o que nela existe, o 

mundo inteiro e os que nele habitam» (SI 24, 1). 

O homem é um peregrino, vive como estrangeiro 

num mundo que não é seu. É um viajante que atravessa 

o deserto: pertence-lhe toda a terra que pode pisar com 

os seus pés, apenas dá um passo e já não é sua. 

As pessoas não são donas, mas administradoras 

dos bens de Deus. É a afirmação que é repetida com 

insistência pelos Padres da Igreja. Recordamos um, 

Basílio: «Não és tu um ladrão quando consideras como 

tuas as riquezas deste mundo, riquezas que te foram 

entregues apenas para que as administrasses?». 

O administrador é um personagem que aparece 

várias vezes nas parábolas de Jesus. 

Temos aquele «fiel e sapiente» que não age de 

modo arbitrário, mas utiliza os bens que lhe foram 

confiados segundo a vontade do patrão: dá de comer 

aos outros servos. Temos também um outro que, na 

ausência do Senhor, se aproveita da sua posição para 

«ser patrão» e entregar-se à devassidão (Lc 12, 42-48). 

Há o administrador ativo, empreendedor, que se 

empenha, tem a coragem de arriscar e faz render o 

capital do patrão, e um outro preguiçoso e indolente (Mt 

25,14-30). 
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Mas o mais embaraçante é o administrador 

«esperto» de quem se fala no Evangelho de hoje. 

Nas mãos de cada pessoa o Senhor coloca um 

tesouro. Que fazer para o administrar bem? 

Ora bem, tenhamos sempre presente este princípio: 

– À riqueza, mesmo que abundante, não 

apeguemos o coração.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Am 8, 4-7 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O Profeta Amós denuncia o modo como alguns dos seus 

concidadãos enriquecem, uma vez que procuram roubar o mais 

possível, explorando os pobres e estando sujeitos a todos os 

vexames. 

  

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

Leitura da Profecia de Amós 
 

4Escutai bem, vós que espezinhais o pobre 

e quereis eliminar os humildes da terra. 5Vós 

dizeis: «Quando passará a lua nova, para 

podermos vender o nosso grão? Quando 

chegará o fim de sábado, para podermos abrir 

os celeiros de trigo? Faremos a medida mais 

pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos 

balanças falsas. 6Compraremos os necessita-

dos por dinheiro e os indigentes por um par de 

sandálias. Venderemos até as cascas do nosso 

trigo». 7Mas o Senhor jurou pela glória de 

Jacob: «Nunca esquecerei nenhuma das suas 

obras». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

  

«Nenhum servo pode servir a dois senhores,  

porque, ou não gosta de um deles  

e estima o outro, ou se dedicará a um  

e desprezará o outro.  

Não podeis servir a Deus e ao dinheiro». 
 

(Lc 16, 13) 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 
 

 

Esta Leitura não tem nenhuma dificuldade em especial. 

Mas, nem por isso, dispensa preparação. Para nos ajudar, 

vamos tentar percebê-la: 
  

Aqui, o profeta denuncia os comerciantes sem 

escrúpulos, preocupados em ampliar sempre mais as suas 

riquezas, que apenas pensam em explorar a miséria e o 

sofrimento dos pobres. Amós avisa: Deus não está do lado 

de quem, por causa da obsessão do lucro, escraviza os 

irmãos. A exploração e a injustiça não passam em claro 

aos olhos de Deus. 
 

Agora, estuda o tom de voz mais ajustado às diversas 

personagens que intervêm no texto e que são: o profeta, 

os comerciantes e Deus. Tens ainda as interrogações que 

devem começar a ser feitas logo no início da frase. 

Finalmente está atento ao título da Leitura: anuncia Leitura 

da Profecia de Amós e não do “Profeta” Amós. 

Exercita as palavras: espezinhais / eliminar / indigentes 

/ sandálias (não é “sendálias”) / ou outras. 
 

 

 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O profeta Amós pregava no Reino do Norte nos 

tempos de Jeroboão II, no séc. VIII a. C. Não cessava 

de fustigar todos os vícios dum povo esquecido de 

Deus, dado às vaidades e à exploração dos mais fracos, 

muitas vezes através da fraude e do abuso do poder. 

V. 5 – «Quando passará a lua nova?». 

No calendário, a lua nova marcava o primeiro dia do 

mês que era dia de festa, um dia de descanso em que 

não se podiam, portanto, fazer negócios, como em dia 

de sábado. A avareza e a exploração do pobre está bem 

escalpelizada e continua a ter grande atualidade. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
 Sl 112 (113), 1-2.4-6.7-8 (R. cf. 1a.7b ou Aleluia) 

 
 
 

MONIÇÃO: 
 

Neste salmo cantamos os louvores de Deus, que não faz 

aceção de pessoas, mas restitui a dignidade a cada pessoa, 

sobretudo ao pobre, levantando-o do pó e da indigência. 
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REFRÃO: 

 

LOUVAI O SENHOR, QUE LEVANTA OS FRACOS. 

 

     OU: 
   

 LOUVAI O SENHOR, QUE EXALTA OS HUMILDES. 

 

     OU: 

 

ALELUIA. 

  

SALMO: 
 

Louvai, servos do Senhor, 

louvai o nome do Senhor. 

Bendito seja o nome do Senhor, 

agora e para sempre. 
  

O Senhor domina sobre todos os povos, 

a sua glória está acima dos céus. 

Quem se compara ao Senhor nosso Deus,  

que tem o seu trono nas alturas 

e Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? 
  

Levanta do pó o indigente 

e tira o pobre da miséria, 

para o fazer sentar com os grandes, 

com os grandes do seu povo. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
1 Tm 2, 1-8 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Na sua carta a Timóteo, São Paulo dá disposições quanto 

à oração, exortando às comunidades a que façam “preces, 

orações, súplicas e ações de graças por todos os homens”, em 

especial pelos que estão constituídos em autoridade. 

  

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 

São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 1Recomendo, antes de tudo, que 

se façam preces, orações, súplicas e ações de 

graças por todos os homens, pelos reis 2e por 

todas as autoridades, para que possamos levar 

uma vida tranquila e pacífica, com toda a 

piedade e dignidade. 3Isto é bom e agradável 

aos olhos de Deus, nosso Salvador; 4Ele quer 

que todos os homens se salvem e cheguem ao 

conhecimento da verdade. 5Há um só Deus e 

um só mediador entre Deus e os homens, o 

homem Jesus Cristo, 6que Se entregou à morte 

pela redenção de todos. 7Tal é o testemunho 

que foi dado a seu tempo e do qual fui 

constituído arauto e apóstolo – digo a verdade, 

não minto – mestre dos gentios na fé e na 

verdade. 8Quero, portanto, que os homens 

rezem em toda a parte, erguendo para o Céu as 

mãos santas, sem ira nem contenda. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 

 

 

Aqui, a segunda Leitura, é mais difícil de proclamar e, 

por isso, mais exigente que a primeira. Mas vamos 

procurar percebê-la: 
 

Nesta Leitura, o autor da Primeira Carta a Timóteo, 

convida os crentes a fazerem do seu diálogo com Deus 

uma oração universal, onde caibam as preocupações e as 

angústias de todos os nossos irmãos, sem exceção. O 

tema não se liga, diretamente, com a questão da riqueza 

(que é o tema fundamental da liturgia deste domingo), mas 

o convite a não ficar fechado em si próprio e a preocupar-   

-se com as dores e esperanças de todos os irmãos, situa-

nos no mesmo campo: o discípulo é convidado a sair do 

seu egoísmo para assumir os valores duradouros do amor, 

da partilha, da fraternidade. 
 

Assim, recomenda-se uma boa respiração logo na 1.ª 

frase, que é longa e é constituída por breves enumerações, 

podendo fazer-se uma pausa maior em "autoridades".  

Sublinhem-se com alguma ênfase as afirmações 

doutrinais desde "Ele quer... … até ...pela redenção de 

todos.".  

Também a leitura do inciso que encontramos entre 

travessões requer ensaio, de modo a não se perder a 

continuidade entre "apóstolo" e “mestre dos gentios...".     

Finalmente, fazer a divisão do texto na última frase, em: 

“Quero, portanto, que os…”   

Exercita também uma ou outra palavra que notes 

dificuldade em pronunciar melhor. Por ex.: súplicas / 

possamos (pronunciar “possámos”, e não “póssamos”) / 

tranquila (pronunciar “tranqúila”, e não “tranqíla”) / 

mediador (e não “medidor” / redenção (e não “rendição”) / 

gentios (não é “gêntios”) / ou outras. 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Continuamos com a 1.ª Carta a Timóteo; depois das 

advertências iniciais sobre a verdadeira doutrina (cap. 

1.º), detém-se a dar orientações sobre a oração, no 

capítulo 2.º, de que hoje lemos o início. 

V. 1 – «Que se façam preces». 

É uma verdade de fé que Deus «quer que todos os 

homens se salvem», mas, apesar de tudo, não se 

salvarão sem oração. Podemos ajudar os outros a 

salvarem-se com a nossa oração, com a qual já Deus 

conta nos planos da sua Providência. A oração obtém 

graças que ajudam a nossa liberdade a corresponder 

livremente aos desígnios divinos, pois ainda que Deus 

nos queira salvar a todos, não nos quer salvar sem a 

nossa livre colaboração. A oração de súplica não é para 

converter Deus, mas para nos convertermos a Ele 

(Santo Agostinho), para nos dispormos a receber os 

dons que tem para nos dar. 

V. 5 – «Um só Mediador...» 

 Deus, sendo único, é Deus para todos e não 

apenas para uma nação (como os falsos deuses). Ele 

salva-nos pela mediação de Jesus Cristo, o qual, por ser 

Deus e Homem, é Mediador apto e eficaz, podendo unir 

com Deus os homens inimigos pelo pecado, oferecendo 

a sua vida como redenção. Esta mediação exerce-se 

através da sua Humanidade. Esta mediação é única, 

embora participem misteriosamente dela, de modo 

subordinado, os Santos e especialmente a Virgem 

Maria. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 2 Cor 8, 9 
 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Nesta parábola, Jesus ensina que o dinheiro deve ser 

administrado com sabedoria e não com avareza e ganância. 

Contudo, a posição de Jesus não é uma condenação dos bens, 

nem o convite a deitá-los fora, mas ensina o método para 

tornar boa até a “vil” riqueza.  

  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
 
 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, 

para nos enriquecer na sua pobreza. 

 
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Lc 16, 1-13        

Forma breve:  Lc 16, 10-13 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1disse Jesus aos seus 

discípulos: 

[«Um homem rico tinha um administrador 

que foi denunciado por andar a desperdiçar os 

seus bens. 2Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que 

é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da 

tua administração, porque já não podes 

continuar a administrar’. 3O administrador 

disse consigo: ‘Que hei de fazer, agora que o 

meu senhor me vai tirar a administração? Para 

cavar não tenho força, de mendigar tenho 

vergonha. 4Já sei o que hei de fazer, para que, 

ao ser despedido da administração, alguém me 

receba em sua casa’. 5Mandou chamar um por 

um os devedores do seu senhor e disse ao 

primeiro: ‘Quanto deves ao meu senhor?’. 6Ele 

respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O 

administrador disse-lhe: ‘Toma a tua conta: 

senta-te depressa e escreve cinquenta’. 7A 

seguir disse a outro: ‘E tu quanto deves?’ Ele 

respondeu: ‘Cem medidas de trigo’. Disse-lhe o 

administrador: ‘Toma a tua conta e escreve 

oitenta’. 8E o senhor elogiou o administrador 

desonesto, por ter procedido com esperteza. 

De facto, os filhos deste mundo são mais 

espertos do que os filhos da luz, no trato com 

os seus semelhantes. Ora 9Eu digo-vos: 

Arranjai amigos com o vil dinheiro, para que, 

quando este vier a faltar, eles vos recebam nas 

moradas eternas.»] 
10«Quem é fiel nas coisas pequenas também 

é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas 

pequenas, também é injusto nas grandes. 11Se 

não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, 

quem vos confiará o verdadeiro bem? 12E se 



não fostes fiéis no bem alheio, quem vos 

entregará o que é vosso? 13Nenhum servo 

pode servir a dois senhores, porque, ou não 

gosta de um deles e estima o outro, ou se 

dedicará a um e desprezará o outro. Não 

podeis servir a Deus e ao dinheiro». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Esta é mais uma parábola que, para a nossa 

maneira de pensar, é desconcertante. Temos de ter em 

conta que se trata do género literário de parábola, em 

que os diversos elementos que nela entram não têm 

qualquer valor alegórico, mas são meros elementos de 

encenação dum ensinamento central, que se quer 

veicular. Está fora de dúvida que Jesus dá por sabido 

que a atitude do administrador é profundamente imoral, 

mas quer simplesmente que nos fixemos na habilidade 

e engenho que devemos pôr em chegar ao Reino dos 

Céus. O mesmo problema põe-se relativamente à 

parábola do próximo domingo, a do rico e do pobre 

Lázaro. 

V. 6 – «Cem talhas». 

«Cem talhas». A medida de capacidade aqui referida 

é o bat, correspondente a 36,4 litros. 

V. 7 – «Cem medidas». 

«Cem medidas». Trata-se da medida chamada 

Kor que equivalia a 10 bat.  

V. 8 – «O senhor elogiou o administrador». 

«O senhor elogiou o administrador», não pela sua 

desonestidade, mas pela sua esperteza. A Nova Vulgata 

considera que aqui o senhor é o proprietário, (como o 

nosso texto, pois utilizam minúscula), mas há autores 

que pensam que é Jesus, um pormenor que em nada 

altera o ensinamento. Jesus quer que no que diz 

respeito ao Reino de Deus recorramos a todos os meios 

humanos honestos, mas não aprova os desonestos, 

pois um fim bom nunca justifica o recurso a meios maus, 

segundo o princípio da Ética: «o fim não justifica os 

meios» (cf. Rm 2, 8); a Ética cristã não é a pragmática.  

«Os filhos deste mundo». 

«Os filhos deste mundo», um hebraísmo (o genitivo 

de qualidade) com que se designam os mundanos; os 

filhos da luz, isto é, os iluminados pela luz que vem de 

Deus, por Jesus Cristo (cf. Jo 1, 9), isto é, os cristãos. 

 

 

V. 9 – «Arranjai amigos... eles vos recebam  
nas moradas eternas». 

«Arranjai amigos... eles vos recebam nas moradas 

eternas». Usando bem as riquezas, concretamente para 

ajudar o próximo, conseguir-se-ão amigos que nos 

ajudarão a ser recebidos no Céu – «nas moradas 

eternas». «Amigos» também podia ser uma forma de 

designar a Deus, evitando pronunciar o seu nome 

inefável. «Com o vil dinheiro», à letra «com a mamona 

da injustiça»; mamona é um termo aramaico, que o 

Evangelista não traduziu para grego, e que significa: 

dinheiro, lucro, riquezas. As riquezas dizem-se 

injustas – «vil dinheiro» –, porque muitas vezes são 

adquiridas injustamente, degradando o homem. 

V. 10-12 – «coisas pequenas». 

Há um certo paralelismo nestas sentenças do 

Senhor, o que deixa ver que aqui «coisas pequenas» (v. 

10) são as riquezas, o «vil dinheiro» (v. 11), o bem 

alheio (v. 12), que, por maiores que sejam, são 

perecíveis e quase nada, em comparação com os bens 

espirituais e eternos, que são «o verdadeiro bem» (v. 

11) e «o que é vosso» (v. 12), isto é, o que 

autenticamente é nosso porque está de acordo com o 

nosso ser espiritual e nos acompanhará eternamente. 

V. 13 – «Nenhum servo pode servir  

dois senhores». 

«Nenhum servo pode servir dois senhores». Um 

escravo ou criado não tinha horário de trabalho e tinha 

de estar totalmente dedicado a servir o seu senhor, sem 

lhe restar a mínima possibilidade de atender outro 

patrão. Deus também exige de nós que todos os nossos 

pensamentos, palavras e ações sejam todos e sempre 

orientados para O amarmos e servirmos. Não temos 

uma vida para servir a Deus e outra para cuidar das 

coisas materiais; de tudo havemos de fazer um serviço 

a Deus e ao próximo, por amor a Deus. Os bens e os 

cuidados deste mundo tendem a converter-se num fim 

último, em ídolos, escravizantes sucedâneos de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1     .  
 

Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja 

ensinem aos homens todo o Evangelho 

e lhes mostrem o rosto de Jesus, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Para que os chefes de estado e de governo 

sejam bons administradores das coisas públicas 

e sirvam honestamente os cidadãos, 

oremos ao Senhor. 
 



3 
 

Para que os homens da riqueza e do poder 

não comprem os necessitados por dinheiro 

nem os indigentes por um par de sandálias, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Para que, segundo a vontade de Deus,  

todos os homens e mulheres possam salvar-se 

e chegar ao conhecimento da verdade, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja, 

tenhamos presente no nosso coração  

que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, 

oremos ao Senhor. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 118, 4-5 

Promulgastes, Senhor,  

os vossos preceitos para se cumprirem fielmente.  

Fazei que meus passos sejam firmes  

na observância dos vossos mandamentos. 
 

     OU: 
   

Jo 10, 14 

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor;  

conheço as minhas ovelhas  

e as minhas ovelhas conhecem-Me. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Diante da presença eucarística de Jesus, 

recordamos que Ele “sendo rico se fez pobre para nos 

enriquecer com a sua pobreza”. Neste pedaço, pobre e 

simples, de pão consagrado está o grande sinal da 

riqueza de Jesus. Convidando-nos a recebê-l’O com 

espírito de piedade, de súplica e de ação de graças.  
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Que a celebração deste domingo nos ajude a 

descobrir que os bens materiais que possuímos estão 

ao serviço da nossa relação com Deus, com a família e 

com os irmãos e não para as destruir. 
  

 

 
 

 

 

O conhecimento da verdade 
 

A noção de salvação é comum a todas as religiões e 

transmite a ideia de libertação de uma situação de 

sofrimento, de morte e de ameaça de perigo. Na 

tradição bíblica o salvador é sempre Deus que, por 

vezes, se serve de homens e mulheres. No Novo 

Testamento o Salvador é Jesus de Nazaré. O termo 

salvação deriva de um termo grego que tem uma 

amplitude de sentido. Na verdade, ele não designa 

unicamente o ato de salvação, mas também o seu 

resultado, ou seja, uma vida íntegra, a saúde e a 

plenitude de vida com Deus. Assim sendo, a salvação 

não é só a libertação de uma situação negativa, mas um 

aumento qualitativo de vida.  

Na segunda Leitura deste domingo, retirada da carta 

a Timóteo, encontramos uma das afirmações centrais 

da fé cristã: “Deus quer que todos os homens se salvem 

e cheguem ao conhecimento da verdade”. Deus que por 

amor nos criou para a felicidade quer que todos os 

homens se salvem, alcancem a qualidade de vida 

própria dos filhos de Deus: uma vida que é comunhão à 

imagem da Santíssima Trindade. É este o grande 

desafio e o grande dom que Deus dá a cada homem. É 

esta a vocação de todo o homem: a vida de comunhão 

no seio da Trindade. Paralelamente, para alcançar o 

conhecimento da verdade, Paulo exorta as 

comunidades à oração, pois nela se manifesta o grande 

coração de Cristo, que não faz aceção de pessoas, 

distinções de raça, de tribo, de nacionalidade, posição 

social ou riqueza, e abre o coração do Homem ao amor 

de Deus, que abraça a todos os povos, e ao 

conhecimento da verdade. 
 

 

 
 

 

 

Caminhos de destruição 
 

O Homem na sua peregrinação quotidiana nem 

sempre escolhe os caminhos de salvação. Deste modo, 

ao longo da história da salvação, Deus vai suscitando 

profetas que denunciam os caminhos de destruição pelo 

qual a humanidade opta. É o caso do profeta Amós, 

profeta das causas sociais, denuncia o modo como 

alguns dos seus concidadãos enriquecem, uma vez que 

procuram roubar o mais possível, explorando os pobres.  

Quando deixamos que seja o materialismo a 

conduzir a nossa vida não enveredamos por um 

caminho de salvação, mas de destruição. Mas Deus 

está atento a esta situação e porque quer que todos se 

salvem e sejam felizes é que promete solenemente que 

irá atuar: “Mas o Senhor jurou pela glória de Jacob: 

nunca esquecerei nenhuma das suas obras”.  
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Os bens materiais estão  

ao serviço 
 

Neste domingo, podemos confessar que, à primeira 

vista, a parábola do Evangelho suscita um certo 

embaraço, pois parece elogiar o administrador 

desonesto e não é possível recomendar aos cristãos 

que o imitem. No entanto, é importante ter presente que, 

ao louvar a esperteza de uma pessoa, não significa que 

Jesus esteja de acordo com o que ela fez. Para Jesus, 

este administrador foi esperto porque entendeu apostar 

nos amigos e não nos bens, nos produtos que deveria 

receber e que poderiam apodrecer ou serem roubados. 

Contudo, o principal ensinamento que Jesus nos 

apresenta está no servo que não pode servir a dois 

senhores, a Deus e ao dinheiro. No fundo, nós não 

existimos para servir o dinheiro, mas ao contrário, os 

bens materiais existem para servir o Homem. Os bens 

materiais, como toda a criação, são bons porque foram 

criados por Deus e com eles podemos fazer verdadeiros 

milagres. No entanto, alguns usos que fazemos dos 

bens materiais são perversos. Os bens estão ao nosso 

serviço para proporcionarem a todos condições de vida 

dignas. Os bens existem para servir a nossa relação 

com Deus, com a família e com os irmãos e não para 

destruí-las. Quantos insensatos que trabalhando pela 

ilusão da felicidade do ter, sacrificam o tempo e a 

disponibilidade para Deus, para a família e para os 

irmãos, fonte de verdadeira felicidade! 
 

 

 
 

 

 

Organizar bem as coisas 

espirituais  
 

Jesus narra a parábola do administrador astuto. 

Causa perplexidade. Que ensinamento pode tirar um 

crente do comportamento de um administrador que 

comete fraudes? 

Jesus nesta parábola dá-nos uma lição sempre 

atual. O amo da parábola não louva as injustiças do 

administrador, ao que despede pelas comissões ilegais 

que prepara. Mas ressalva a sua inteligência para 

assegurar-se o futuro. O administrador é infiel, mas 

esperto. 

Na parábola do Evangelho de hoje, Jesus queria que 

os seus seguidores fossem, não infiéis ou trafulhas, mas 

sim inteligentes e despachados para as coisas do 

Espírito. Sabe-lhe mal constatar que «os filhos deste 

mundo são mais astutos que os filhos da luz». Teríamos 

que ser tão perspicazes para as coisas espirituais como 

o somos para as coisas materiais.  

Somos inteligentes para saber hierarquizar os 

valores e assegurar os do nosso espírito que nos vão 

levar ao encontro com Cristo e à prática do bem? 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Jesus exorta-nos a fazer uma escolha clara 

 entre Ele e o espírito do mundo, 

entre a lógica da corrupção, da opressão e  

da avidez, e aquela da retidão,  

da mansidão e da partilha.» 

 

Hoje Jesus leva-nos a refletir sobre dois estilos de 

vida opostos entre si: o mundano e o evangélico. O 

espírito do mundo não é o espírito de Jesus. E fá-lo 

mediante a narração da parábola do administrador infiel 

e corrupto, que é elogiado por Jesus, não obstante a 

sua desonestidade (cf. Lc 16, 1-13). É necessário 

esclarecer imediatamente que este administrador não é 

apresentado como modelo a seguir, mas como exemplo 

de astúcia. Este homem é acusado de má gestão dos 

negócios do seu patrão e, antes de ser afastado, 

procura astutamente conquistar a benevolência dos 

devedores, perdoando-lhes uma parte da dívida para 

assegurar assim um futuro. Comentando este 

comportamento, Jesus observa: «Os filhos deste mundo 

são mais prudentes do que os filhos da luz no 

tratamento dos seus semelhantes» (v. 8). 

A esta astúcia mundana nós somos chamados a 

responder com a astúcia cristã, que constitui um dom do 

Espírito Santo. Trata-se de se afastar do espírito e dos 

valores do mundo, que tanto agradam ao diabo, para 

viver segundo o Evangelho. E como se manifesta a 

mundanidade? A mundanidade manifesta-se com 

atitudes de corrupção, de engano e de opressão, 

constituindo o caminho mais errado, a senda do pecado, 

porque uma leva à outra! É como uma corrente, não 

obstante geralmente — é verdade! — seja o caminho 

mais fácil de percorrer. Ao contrário, o espírito do 

Evangelho exige um estilo de vida sério — sério, mas 

alegre, repleto de júbilo! — sério e exigente, 

caracterizado pela honestidade, pela justiça, pelo 

respeito dos outros e da sua dignidade, pelo sentido do 

dever. Eis no que consiste a astúcia cristã! 

O percurso da vida comporta necessariamente uma 

opção entre dois caminhos: entre honestidade e 

desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre 

egoísmo e altruísmo, entre bem e mal. Não se pode 

oscilar entre uma e outra, porque se movem segundo 

lógicas diferentes e contrastantes. Ao povo de Israel, 

que caminhava por estas duas veredas, o profeta Elias 

dizia: «Vós claudicais com os dois pés!» (cf. 1 Rs 18, 

21). É uma imagem bonita! É importante decidir que 

rumo tomar e depois, uma vez escolhida a direção certa, 

caminhar com impulso e determinação, confiando-se à 
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graça do Senhor e ao amparo do seu Espírito. A 

conclusão deste trecho evangélico é forte e categórica: 

«Nenhum servo pode servir a dois senhores: ou há de 

odiar a um e amar o outro, ou há de estimar um e 

desprezar o outro» (Lc 16, 13). 

Com este ensinamento, hoje Jesus exorta-nos a 

fazer uma escolha clara entre Ele e o espírito do mundo, 

entre a lógica da corrupção, da opressão e da avidez, e 

aquela da retidão, da mansidão e da partilha. Alguns 

comportam-se com a corrupção como com a droga: 

pensa que a pode usar e abandonar quando quiser. 

Começa-se com pouco: uma gorjeta aqui, um suborno 

ali... E entre esta e aquela, lentamente, perde-se a 

própria liberdade. Também a corrupção produz 

dependência, gerando pobreza, exploração e 

sofrimento. E quantas vítimas existem no mundo de 

hoje! Quantas vítimas desta corrupção difundida! Ao 

contrário, quando procuramos seguir a lógica evangélica 

da integridade, da transparência de intenções e 

comportamentos, da fraternidade, tornamo-nos artífices 

de justiça e abrimos horizontes de esperança para a 

humanidade. Assim, na doação gratuita e na entrega de 

nós mesmos aos irmãos, servimos o Senhor justo: 

Deus! 

A Virgem Maria nos ajude a escolher em cada 

ocasião, e custe o que custar, o caminho reto, 

encontrando também a coragem de ir contra a corrente, 

para seguir Jesus e o seu Evangelho. 
     

Papa Francisco, Angelus,  

Praça de São Pedro, setembro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 19 – S. Januário (Bispo e Mártir). 

Dia 20 – SS. André Kim Taegon (Presbítero) e 

– Paulo Chang Hassang e  

– Companheiros (todos Mártires).  

Dia 21 – S. Mateus (Apóstolo e Evangelista). 

Dia 23 – S. Pio de Pietrelcina (Presbítero). 

Dia 24 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 O azeite 
 

O azeite da região da Galileia era de qualidade 

extra. Exportava-se diretamente para a cidade de Roma. 

Era utilizado na alimentação. Os peregrinos levavam 

consigo um recipiente de cerâmica juntamente com um 

prato para facilitar a refeição: «pão, azeite e sal». 

Essencial para a conservação dos alimentos e para 

guisar. Com azeite humedeciam-se as uvas colocadas 

para secar para confecionar as «uvas passas». 

Tinha fins terapêuticos, fazendo às vezes das 

nossas atuais pomadas. Alimentava as lamparinas de 

azeite. 

Usava-se, ainda, para fins religiosos, na unção e 

consagração de reis e sacerdotes. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (03) 
 

Transforma a tua vida 
 

9 PASSOS QUE VÃO MUDAR A TUA VIDA 
 

– por Sofia Castro Fernandes 
 

 

Primeiro passo: “Uma espécie de mapa: o que 

.    vais encontrar neste livro”   . 

 

(… continuação):  
 

Sou ansiosa, sou agitada, vivo dentro de um poço de 

energia. Tenho muitos medos, muitas dúvidas, muitos 

dias maus, neuras e fobias. Encontrei no 

autoconhecimento um conjunto de estratégias que 

chegaram à minha vida no momento certo para me 

provar que sou capaz de tudo, mesmo tudo que eu 

quiser. Só preciso de ser verdadeira comigo mesma, de 

seguir o meu coração, de não desistir desta mania de ir 

atrás de algo maior e correr o risco de fracassar; ser 

feliz. Vivo um dia de cada vez. O melhor possível, a 

fazer-me feliz e a tentar fazer feliz quem está à minha 

volta.  

Todos conhecemos pessoas que preferem agarrar-      

-se às suas histórias de sofrimento do que tentar ir atrás 

do que querem. A primeira opção parece mais fácil. 

Contudo o preço a pagar é tão, mas tão alto… Muitas 

vezes ficamos retidos mais pela ignorância do que vem 

a seguir do que pelo medo de tentar. – (Continua…).  
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor,  

ajuda-nos a fazer realidade os nossos sonhos de 

liberdade. Às vezes deixamo-nos prender pelo brilho 

das coisas. Com frequência o egoísmo cega os 

nossos olhos.  
 

Senhor,  

ajuda-nos a fazer realidade os nossos sonhos de 

liberdade. Livra-nos da preguiça e das mentiras que  
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nos amordaçam. Livra-nos do medo de sermos nós 

próprios. 
 

Senhor,  

ajuda-nos a viver em liberdade; uma liberdade 

partilhada e solidária como a que viveste Tu. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 

 
.   1   . 

 

Quem nunca comeu melado,  

quando come... se lambuza. 
 

.   2   .       
 

O que não mata, 
 engorda. 

 

.   3   .       
 

Não há luar como o de janeiro, 
 nem amor como o primeiro. 

 

.   4   .       
 

Em janeiro sobe ao outeiro.  

Se vires verdejar põe-te a chorar (chuva),  

se vires terrear, põe-te a cantar (sol). 
 

.   5   .       
 

fevereiro, 
 é barroqueiro. 

 

.   6   .       
 

março, Marçagão,  

de manhã Inverno, de tarde Verão. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor e é da paróquia de 

Carvalhosa.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– MARTINHO MATOS, na próxima sexta-feira, dia 23 

de setembro. (LITURGIA: – S. Pio de Pietrelcina, na 6.ª 

Feira da XXV Semana do T. Comum).   

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   
 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
 

O Jornal do Leitor deseja ao Martinho Matos muitas 

felicidades. 

Parabéns, Martinho. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
Folgo eu 

 

A D. Rosário, na tagarelice com a vizinha do lado, 

observando o seu marido a colocar a roupa no estendal 

para secar ao sol. Diz para a vizinha: 

– O meu marido reformou-se e agora passou a 

trabalhar… 

 

Uma trabalheira 
 

O elefante mais velho do Jardim Zoológico morreu, 

tendo ficado o seu tratador inconsolável. A tal ponto que 

o administrador do Jardim acabou por lhe dizer: 

– É ridículo chorar dessa maneira a perda de um 

elefante. Você sabe muito bem que já vem outro a 

caminho para o substituir. 

Replica o tratador com voz chorosa: 

– Pois… para o senhor é tudo muito fácil, mas eu é 

que tenho de abrir a cova… 

 

É de sempre 
 

A sogra chega das compras: 

– Estou meia morta! 

O genro: 

– Quando volta a sair? 
 

 

 
 

 

 

JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (7) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 
 

Diocese do Funchal  

regista «grande acolhimento» dos símbolos 

  

O padre Carlos Almada considera que a 

peregrinação dos símbolos das Jornadas Mundiais da  
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Juventude (JMJ-2023), na Diocese do Funchal, tem 

provocado “surpresa”, registando “um grande 

acolhimento dos jovens e menos jovens”. 

“Tem sido uma grande surpresa o acolhimento de 

toda a população, dos mais jovens aos menos jovens, 

como a cruz tem quatro metros torna-se mais apetitosa 

para ver”, disse o responsável do Comité Organizador 

da Diocese do Funchal (COD) à Agência ECCLESIA. 

Os símbolos da JMJ-2023 (Cruz e Ícone de Nossa 

Senhora) estão na Diocese do Funchal de 06 a 24 deste 

mês e vão despedir-se dos habitantes e turistas com 

uma “evangelização de rua, uma celebração eucarística 

e depois um arraial”, anunciou o padre Carlos Almada. 

Para além das paróquias que já visitaram, os 

símbolos da JMJ-2023 vão também à “Ilha de Porto 

Santo com um programa diversificado”. 

A cruz e o ícone vão estar em “lares, centro de 

saúde e outras instituições ligadas ao Exército e Forças 

de Segurança e vão passar também pela praia 

dourada”, disse o sacerdote madeirense ao Programa 

ECCLESIA, emitido esta terça-feira na RTP2. 

O responsável destaca que o “mês de maio tem sido 

muito intensivo” porque a palavra anunciar “é 

fundamental, sem esquecer que o ‘Cristo Vivo’ significa 

um rosto feliz”. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
18-09-2022 

 XXV Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES      
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Natália Silva Jorge Moreira 

1.ª LEITURA Rosa Menezes Graça Coelho 

2.ª LEITURA Luís Miguel Carla Sousa 

ORAÇ. UNIV. Natália Silva Jorge Moreira 
 

 

A escala continua  

na coluna  

ao lado. 

 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

S Í T I O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Manuel Santos Manuel Leão 

LOCAL - 2   Toni Moreira José M.ª Matos 

LOCAL - 3 Maria Guiomar Filipe Freitas 

LOCAL - 4 Inês Sousa Jorge Moreira 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
E I R I Z   

 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Rita Meireles Mónica Gonçalves 

2.ª Leitura Elisabete Costa Assunção Matos 

Oraç. Univ. Miguel Pacheco Paula Meireles 
 

 

 
E I R I Z   

 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda  

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Na vida há algo pior que o fracasso:  

nunca ter tentado nada.  
 

(Roosevelt) 
 

 

 

Jornal concluído em 20 de agosto. 
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