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DOMINGO XXVI DO
TEMPO COMUM (C)

Ai do complacente

Nas sociedades tradicionais, um ai é uma declaração assustadora. Foi mais do que um aviso. Foi considerado
performático. Isso significa que assim que as palavras foram ditas, o que ela descreveu começou a acontecer.
O primeiro versículo da primeira leitura de hoje declara o ai; o último versículo descreve o que vai acontecer.
E aconteceu. Aqueles com riqueza e prestígio foram os primeiros a serem exilados da terra. Deve-se notar que
o problema não era que eles eram ricos. A Bíblia não condena a riqueza. A questão é como foi adquirido e
como é usado. Os ricos são condenados porque sua riqueza os tornou complacentes, indiferentes às lutas dos
pobres.
Uma situação semelhante é encontrada na passagem do Evangelho. Ele fala de dois homens, um bastante
próspero e o outro sofrendo indignidade esmagadora. Seus destinos após a morte são invertidos. Pode-se pensar
que eles têm seus merecidos desertos. Mas esse não é o ponto da história. O rico quer que o pobre o conforte,
mas é tarde demais. Então, pelo menos, mande-o avisar a família do rico. E aqui está o ponto da história: isso
deveria ser desnecessário. Eles têm a tradição religiosa, Moisés, e os profetas que sempre ensinaram que
devemos fazer o que pudermos por nossos irmãos e irmãs necessitados. Se eles (ou nós) não ouvirmos nossos
ensinamentos religiosos, provavelmente não ouviremos alguém dos mortos. Ai do complacente!
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM

ORAÇÃO COLETA
Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e Vos compadeceis, derramai
sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia
participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco
vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
LEITURA I Am 6, 1a.4-7
Leitura da Profecia de Amós
Eis o que diz o Senhor omnipotente: «Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem
tranquilos no monte da Samaria. Deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os
cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas
próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos unguentos, mas não os
aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bando
de voluptuosos».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 145 (146)
Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.
O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos.
O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores.
O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações.
LEITURA II 1 Tim 6, 11-16
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo
Caríssimo: Tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a
mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a
qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que
dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos:
Guarda o mandamento do Senhor, sem mancha e acima de toda a censura, até à aparição de Nosso Senhor
Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos
senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem
pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amen.
Palavra do Senhor.

ALELUIA 2 Cor 8, 9
Refrão: Aleluia.
Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
para nos enriquecer na sua pobreza.
EVANGELHO Lc 16, 19-31
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e
se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão,
coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamberlhe as chagas. Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. Morreu
também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu
Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: ‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia
Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado
nestas chamas’. Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro
apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso,
há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós,
ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo’. O rico insistiu: ‘Então peço-te, ó pai, que mandes Lázaro
à minha casa paterna – pois tenho cinco irmãos – para que os previna, a fim de que não venham também
para este lugar de tormento’. Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’. Mas ele
insistiu: ‘Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão’. Abraão respondeulhe: ‘Se não dão ouvidos a Moisés nem aos Profetas, também não se deixarão convencer, se alguém
ressuscitar dos mortos’».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que, por ela, se abra para nós a fonte de todas as
bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo
neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos
séculos dos séculos.

27 de Setembro, 2022 - São Vicente de Paulo, presbítero
Nota Histórica
Memória
Vicente de Paulo nasceu na Aquitânia, França, em 1581. Completados os estudos e ordenado presbítero, exerceu
o ministério paroquial em Paris, na França. Dedicou-se à evangelização das populações rurais, foi capelão das
galeras e apóstolo da caridade no meio dos pobres, dos doentes e dos sofredores. A sua voz fez-se intérprete dos
direitos dos humildes diante dos poderosos. Fundou a Congregação da Missão, destinada à formação do clero e
ao serviço dos pobres. Com a ajuda de Santa Luísa de Marillac fundou também a Congregação das Filhas da
Caridade. Morreu em Paris, no ano 1660.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro mundial de jovens com o Papa, celebrado a cada três
anos em um país diferente. A mais recente JMJ foi celebrada na Cidade do Panamá, Panamá, de 22 a 27 de
janeiro de 2019, com a próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, de 1 a 6 de agosto de
2023.
A JMJ está aberta a todos os jovens que queiram participar de um encontro festivo centrado em Jesus Cristo
junto com seus coetâneos. Tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da Juventude também
busca promover a paz, a unidade e a fraternidade entre os povos e nações de todo o mundo. A Jornada
Mundial da Juventude é uma maneira única de aprofundar a fé e aproximar-se de Cristo, por meio da oração
e dos sacramentos, junto com centenas de milhares de outros jovens que compartilham esses interesses e
ambições comuns.
A idade mínima para os peregrinos é de 16 anos no momento da peregrinação. Jovens com menos de 18
anos e ainda cursando o ensino médio devem estar sob a orientação de um responsável. A idade-alvo para a
JMJ internacionalmente é de 18 a 35 anos. Passando por sites de várias dioceses americanas, notei que o
custo estimado de uma viagem de 10 dias é entre US$ 4.000-5.000 por pessoa.
Eu ficaria muito feliz em ver uma bandeira das Bermudas entre os vários países presentes neste evento. Neste
ponto, gostaria de pedir aos interessados em participar da JMJ que tomem uma decisão o mais rápido possível
e informem a Chancelaria. Eu também gostaria de encontrar alguns voluntários para me ajudar a dirigir e
organizar a angariação de fundos em apoio a este empreendimento.
Bom fim de semana e uma boa semana!
Bispo Wes

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 25 de Setembro, 2022
• Maria de Jesus Furtado
• Jose Cunha

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 2 de Outubro, 2022
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Ana Maria Medeiros
Sandra Bolarinho
Jose Marques

Natividade Correia
Antonio Medeiros
Jose Vieira

Lúcia Piedade

Antonio Chibante

Osvaldo Frias

Rui Costa

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
4/09/22
11/09/22
18/09/22
25/09/22

Eduardo Vieira e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Luis Barroso e Família*

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
António Pacheco e Família*

