
A liturgia deste domingo questiona-nos  
acerca da atitude que assumimos  

face aos bens deste mundo.  
Sugere que eles não podem ser os deuses 
que dirigem a nossa vida; e convida-nos  
a descobrir e a amar esses outros bens  

que dão verdadeiro sentido à nossa existên-
cia e que nos garantem a vida em plenitude. 

No Evangelho, através da “parábola do rico in-
sensato”, Jesus denuncia a falência de uma vida 
voltada apenas para os bens materiais: o homem 
que assim procede é um “louco”, que esqueceu 
aquilo que, verdadeiramente, dá sentido à exis-
tência. 

Na primeira leitura, temos uma reflexão do 
“qohélet” sobre o sem sentido de uma vida volta-
da para o acumular bens… Embora a reflexão do 
“qohélet” não vá mais além, ela constitui um 
patamar para partirmos à descoberta de Deus e 
dos seus valores e para encontramos aí o sentido 
último da nossa existência. 

A segunda leitura convida-nos à identificação 
com Cristo: isso significa deixarmos os “deuses” 
que nos escravizam e renascermos continuamen-
te, até que em nós se manifeste o Homem Novo, 
que é “imagem de Deus”.  
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EUCARISTIAS E INTENÇÕES PARA A PRÓXIMA SEMANA 

Sobre as obras da Capela de São Roque 
Na próxima semana daremos notícias sobre o andamento das obras e apresentaremos a primeira ima-
gem já restaurada, a de São Roque. 
Continuamos a receber as ofertas que nos queiram entregar para suportar as despesas que estas inter-
venções acarretam. Agradecemos as que já nos foram entregues, mas são ainda insuficientes. 
Como queremos que todos possam participar na reabertura da Capela restaurada, deixaremos passar o 
período de férias para escolhermos uma data e um programa apropriados ao acontecimento. 
Deixe a sua marca nesta intervenção!... O pouco de muitos, estará ao serviço de todos. Obrigado!... 

Os nossos funerais cristãos 
Momentos de fé, de sufrágio e de oração? Ou apenas atos sociais, cheios de exibições e de vaidades? 
Parece que, agora, quando morrem, todas as pessoas são heróis e santos: batem-se palmas, põem-se 
coroas de rosas, e fazem-se discursos laudatórios. Até parece que já não há pecados nem pecadores, 
nem céu, nem purgatório, nem inferno!  Que beleza!... ou que desgraça! 
Pergunta-se:  
Os funerais são apenas para consolar os vivos... ou também e sobretudo para orar a Deus pelos mortos, 
para que Deus acolha as suas almas no céu e, se não estão ainda em condições de ser acolhidos no céu, 
os ajudarmos na sua purificação, com as nossas orações e, sobretudo com a oferta do santo sacrifício de 
Jesus (santa missa)? Quem passa por este mundo sem pecar? Quem chega à hora da morte, inteiramen-
te puro e santo, em condições de entrar na presença de Deus? 
O que está a fazer-se em muitos funerais, diz-nos que a fé é pouca, ou nenhuma, e que a ignorância 
religiosa é enorme. Em vez de missa de sufrágio (de purificação), pelos falecidos, celebram-se (fazem-
se...dizem...) missas de homenagem, ou missas em memória!...e no fim, é quase obrigatório algum fami-
liar ou amigo do falecido, subir ao ambão da palavra de Deus, e, daí, fazer o seu elogio (verdadeiro ou 
falso)... sabe Deus com que sinceridade e com que intenção. 
Os párocos, com medo de desagradar ou de ser pouco simpáticos, cedem...e deixam correr.  Os bispos 
de cada diocese, ou não dão conta ou não querem incomodar-se, e tudo vai como vai e está a ficar co-
mo está! 
Isto ainda não é geral, por cá, mas vai-se caminhando nesse sentido. QUANTO menos fé, mais vaidade. 

Joaquim Correia Duarte 

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 

A nossa VIDA nas MÃOS de DEUS... 

 • A Palavra de Deus que aqui nos é servida questiona 
fortemente alguns dos fundamentos sobre os quais a 
nossa sociedade se constrói. O capitalismo selvagem que, 
por amor do lucro, escraviza e obriga a trabalhar até à 
exaustão (e por salários miseráveis) homens, mulheres e 
crianças, continua vivo em tantos cantos do nosso plane-
ta… Podemos, tranquilamente, comprar e consumir pro-
dutos que são fruto da escravidão de tantos irmãos nos-
sos? Devemos consentir, com a nossa indiferença e passi-
vidade, em aumentar os lucros imoderados desses em-
presários/sanguessugas que vivem do sangue dos outros? 

• Entre nós, o capitalismo assume um “rosto” mais huma-
no nas teses do liberalismo económico; mas continua a 
impor a filosofia do lucro, a escravatura do trabalhador, a 
prioridade dos critérios de planificação, de eficiência, de 
produção em relação às pessoas. Podemos consentir que 
o mundo se construa desta forma? Podemos consentir 
que as leis laborais favoreçam a escravidão do trabalha-
dor? Que podemos fazer? Nós cristãos – nós Igreja – não 
temos uma palavra a dizer e uma posição a tomar face a 
isto? 

• Qualquer trabalhador – muitos de nós, provavelmente – 
passa a vida numa escravatura do trabalho e dos bens, 
que não deixa tempo nem disponibilidade para as coisas 

importantes – Deus, a família, os irmãos que nos rodeiam. 
Muitas vezes, o mercado de trabalho não nos dá outra 
hipótese (se não produzimos de acordo com a planifica-
ção da empresa, outro ocupará, rapidamente, o nosso 
lugar); outras vezes, essa escravatura do trabalho resulta 
de uma opção consciente… Quantas pessoas escolhem 
prescindir dos filhos, para poder dedicar-se 
a uma carreira de êxito profissional que as torne milioná-
rias antes dos quarenta anos… Quantas pessoas esque-
cem as suas responsabilidades familiares, porque é mais 
importante assegurar o dinheiro suficiente para as férias 
na Tailândia ou na República Dominicana… Quantas pes-
soas renunciam à sua dignidade e aos seus direitos, para 
aumentar a conta bancária… Tornamo-nos, assim, mais 
felizes e mais humanos? É aí que está o verdadeiro senti-
do da vida? 

• O que Jesus denuncia aqui não é a riqueza, mas a deifi-
cação da riqueza. Até alguém que fez “voto de pobreza” 
pode deixar-se tentar pelo apelo dos bens e colocar neles 
o seu interesse fundamental… A todos Jesus recomenda: 
“cuidado com os falsos deuses; não deixem que o acessó-

rio vos distraia do fundamental”. 

http://www.dehonianos.org/portal/liturgia 

Para melhor compreender o Evangelho... 

QUINTA              08 
Igreja          19h30 

SÃO DOMINGOS, Presbítero 
† Aniv.— Padre Adelino Fernandes Martins da Silva e irmã, Maria da Conceição’ 

SÁBADO             10 XIX DOMINGO de TEMPO COMUM — Vespertinas 

Santuário  16h00 †  

Igreja        19h00 † Aniv.— Maria Emilia Ferreira, José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Teixeira e  
   Maria Rosa Teixeira                                             † Francisco Fernandes e Maria Leite 
† Manuel Ribeiro, Belém da Silva e José Silva Ribeiro'                 † António Gonçalves 
† Amélia Martins, António Carvalho, Carolina de Lima e Ana Gonçalves' 
† António Augusto Castro Silva, António Gonçalves e Amélia Martins 
† João Silva, Joana de Belém, Joaquim e Manuel do Nascimento 
† António Rodrigues, Olívia Correia e Filho' 

DOMINGO         11 XIX DOMINGO de TEMPO COMUM  

Igreja         10h00 † Aniv.— Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira' 
† António da Silva Fernandes'† Maria Rosa Ribeiro e João de Freitas 
† Armando José Castro Leite, José de Castro e Maria Emília Martins 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro e filho João Luís Novais 

Santuário  11h30 †  

Santuário  16h00 †  


