
Escuteiros: Há inscrições desde lobitos aos dirigentes. Os interessados deverão contactar a Sede aos sábados das 
14h às 19h e domingos das 7h às 14h.  

Baptismo para crianças: estão abertas as inscrições para o Baptismo de crianças para 18 de Junho. Os interessa-
dos deverão dirigir-se ao Gabinete da Catequese e Evangelização de terça à sexta -feira das 14:30 às 17:00. A 
preparação para os pais e padrinhos será nos dias 16 e 17, às 19h30 no Salão Paroquial. 

Curso de noivos: estão abertas as inscrições para o curso de noivos. Os interessados deverão dirigir-se ao Gabine-
te de Catequese e Evangelização de terça à sexta-feira das 14:30 às 17:00. 

A Associação Amigos do Carmo:  convoca todos os seus membros para uma reunião no dia 12 no Salão do Car-
mo. Após a reunião haverá um encontro de confraternização em comemoração do seu  17º aniversário que se 
celebra amanhã 6 de Junho. Essa mesma associação convida ainda todos os  seus membros a participar no retiro 
no dia 19 de Junho, das 08:30 às 12:00, no Colégio das Irmãs de São José de Cluny.  

Grupo Coral Santa Catarina de Sena: avisa-se que estão abertas as inscrições para criação de um grupo coral. 
De salientar que, são candidatos para esse grupo, os que não fazem parte de nenhum outro grupo coral. Os 
interessados devem inscrever-se no Gabinete da Catequese e Evangelização ou contactar o frei Celino.  

Casamentos: dia 11 de Junho às 19:30, Cândido Van-Dúnem e Ana Nando; dia 17 de Junho,  às 18:30 Manuel 
Castela  e Elisabeth Leonela; dia 24 de Junho, às 20:00, Ayriton  Fernandes e Graciete Rodrigues; dia 25 de 
Junho, Osvaldo Alberto e Núria  Gerónimo. 

Limpeza: A limpeza estará a cargo dos Escuteiros.  

X DOMINGO DO TEMPO COMUM— Ano C 
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PARAMENTO:             VERDE GLÓRIA:   SIM CREDO:   SIM 

Catequese do Papa Francisco sobre a atitude certa para rezar e 

invocar a misericórdia de Deus 

 

Bom dia, amados irmãos e irmãs! 
Na quarta-feira passada ouvimos a parábola do juiz e da viúva, sobre a necessidade de rezar 
com perseverança. Hoje, com outra parábola, Jesus quer ensinar-nos qual é a atitude certa 
para rezar e invocar a misericórdia do Pai; como devemos rezar; a atitude correcta para orar. 
É a parábola do fariseu e do publicano (cf. Lc 18, 9-14). 
 
Ambos os protagonistas vão ao templo para orar, mas agem de modo muito diferente, ob-
tendo êxitos opostos. O fariseu reza «de pé» (v. 11) e usa muitas palavras. A sua é uma pre-
ce de acção de graças a Deus, mas na realidade é uma manifestação dos próprios méritos, 
com sentido de superioridade em relação aos «outros homens», qualificados como «ladrões, 
injustos, adúlteros», como por exemplo — e indica aquele outro que estava ali — «o publi-
cano» (v. 11). Mas este é o problema: o fariseu reza a Deus, mas na verdade olha para si 
mesmo. Ora por si mesmo! Em vez de ter diante dos olhos o Senhor, tem um espelho. Não 
obstante esteja no templo, não sente a necessidade de se prostrar diante da majestade de 
Deus; está de pé, sente-se seguro, como se fosse o dono do templo! E enumera as boas 
obras realizadas: é irrepreensível, observa a Lei mais do que lhe é devido, jejua «duas vezes 
por semana» e paga o «dízimo» de tudo o que possui. Em síntese, mais do que rezar, o fari-
seu deleita-se com a sua observância dos preceitos. E no entanto, a sua atitude e as suas 
palavras estão longe do modo de agir e de falar de Deus, que ama todos os homens, sem 
desprezar os pecadores. Ao contrário, o fariseu despreza os pecadores, inclusive quando 
indica o outro ali presente. Em suma, o fariseu que se sente justo descuida o mandamento 
mais importante: o amor a Deus e ao próximo. 
 
Portanto, não é suficiente perguntar-nos quanto oramos, mas devemos interrogar-nos tam-
bém como rezamos, ou melhor, como é o nosso coração: é importante examiná-lo para ava-
liar os pensamentos, os sentimentos, e extirpar a arrogância e a hipocrisia. Mas eu pergunto: 
é possível rezar com arrogância? Claro que não!  
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LITURGIA DA SEMANA 

X DOMINGO DO TEMPO COMUM-Ano C 

Segunda-feira, 06/06/2016 

1Rs 17,1-6; Mt 5, 1-12 

Terça-feira, 07/06/2016  

1Rs 17, 7-16; Mt 5, 13-16 

Quarta-feira, 08/06/2016  

1Rs  18, 20-39; Mt 5 , 17-19 

Quinta-feira, 09/06/2016  

1Rs 18, 41-46; Mt 5, 20-26 

Sexta-feira, 10/06/2016   OM 

Dn 10,2a.5-6.12-14; Lc 2, 8-14 

Sábado, 11/06/2016      OM 

Act 11, 21b-26; Mt 5, 33-37 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 
 

XI DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

1ª Leitura: 2Sm 12,7-10.13; Sl 30(31) 
2ª Leitura: Gl 2, 16.19-21 
Evangelho: Lc 7, 36-8,3 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De segunda à quinta-feira: 18h30  
Sextas  e feriados :          6h:30 de manhã 
Sábado:     17h00 – Missa em Inglês 
     18h30 – Missa em Português 
Domingo:   07h30 – Missa para Adultos 
     09h30 – Missa para Crianças 
     11h00 – Missa para Jovens 
     18h30 – Missa para Adultos 
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Estamos a celebrar o X Domingo do Tempo Comum; e a liturgia da Palavra convi-
da-nos  a percorrer a dimensão profética; em Elias vemos presente o profeta da es-
perança e da vida à mulher de Sarepta que significa a perda da esperança e o senti-
mento de derrota e de procura de um culpado (1Rs 17,17-24), em Paulo, vemos o 
profeta do Evangelho recebido de Deus, (Gl 1,11-19) e em Jesus, vemos o grande 
profeta que visita o seu povo em atitude de total oblação (Lc7,11-17); nesse Evan-
gelho, temos a revelação de Deus expressa na atitude de piedade e compaixão de 
Jesus no milagre da ressurreição do filho da viúva. Deus visita o seu povo em Je-
sus, “um grande profeta”, realizando o reino pela ressurreição, oferecendo a sua 
vida e dando-lhe pleno sentido. 
 
É importante percebermos a condição da mulher no contexto judaico daquele tem-
po. Como sabemos, as mulheres não eram contadas ou reconhecidas nas sinagogas 
e nos sinédrios quando se tratasse de decidir; as casadas eram reconhecidas nos 
seus esposos; não tinham direito à herança em caso do esposo vier a falecer; os fi-
lhos eram identificados pelos pais e, portanto, elas ganhariam identidade a partir 
dos filhos. Ora, o caso das mulheres viúvas de quem nos falam as duas leituras de 
hoje é que elas perdem os seus únicos filhos. 
 
Desgraçadas pelo repúdio dos seus esposos, enfrentam agora o fracasso das suas 
últimas esperanças com a morte dos seus filhos únicos. Todavia, é no momento das 
trevas mais profundas destas pobres mulheres viúvas que Deus se faz presente atra-
vés do profeta Elias e do Grande Profeta Jesus Cristo. Deus faz-se presente exacta-
mente para mudar a ordem das coisas. A viúva de Sarepta enquanto chorava e pre-
parava o óbito do filho, Deus, através de Elias, reanimou o filho; a outra viúva que 
também esteve no cortejo fúnebre, cruza com Jesus Cristo que os leva a voltar para 
casa com o filho vivo. 
 
Estes textos ensinam-nos que a reanimação ou a ressurreição dos cadáveres daque-
les jovens por Elias e Jesus Cristo abrem nova nossa situação de escolha; ou faze-
mos da nossa vida um cortejo de morte sem esperança dos que acompanham o ca-
dáver em atitude de choro, de luto e de desespero ou fazemos do nosso peregrinar 
um caminho de esperança, de ressurreição, de transformação do choro e da morte 
em sentido de vida. 
 
Por isso, por mais dolorosa que seja a nossa dor, vivamos o Evangelho com 
o força vital e criadora. Todavia, algumas vezes é importante respondermos essas 
dores com lágrimas desde que nos ajudem a ver Jesus, a exemplo de Maria Madale-
na que depois de lagrimar exclama «eu vi o Senhor». Que nos momentos dificeis 
também nós possamos ver o Senhor dentro do nosso coração.  

 

 

CONTINUAÇÃ DA CATEQUESE DO PAPA 

Com hipocrisia? Também não! Só devemos orar pondo-nos diante de Deus tais como so-
mos. Não como o fariseu, que rezava com arrogância e hipocrisia. Vivemos todos arrebata-
dos pelo delírio do ritmo diário, muitas vezes à mercê de sensações, atordoados e confusos. 
É preciso aprender a encontrar o caminho do nosso coração, recuperar o valor da intimidade 
e do silêncio, pois é ali que Deus nos encontra e nos fala. Só a partir dali podemos por nossa 
vez encontrar os outros e falar com eles. O fariseu vai ao templo, sente-se seguro de si mes-
mo, mas não se dá conta de ter perdido o caminho do seu coração. 
 
Ao contrário, o publicano — o outro — vai ao templo com espírito humilde e arrependido: 
«Mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no pei-
to» (v. 13). A sua prece é muito breve, não longa como a do fariseu: «Ó Deus, tende pieda-
de de mim, que sou pecador!». Nada mais. Uma linda oração! Com efeito, os cobradores de 
impostos — chamados precisamente «publicanos» — eram considerados pessoas impuras, 
submetidas aos dominadores estrangeiros, eram desprezados pelo povo e em geral associa-
dos aos «pecadores». A parábola ensina que a pessoa é justa ou pecadora não pela sua per-
tença social, mas pelo seu modo de se relacionar com Deus, pelo seu modo de se comportar 
com os irmãos. Os gestos de penitência e as poucas e simples palavras do publicano atestam 
a consciência acerca da sua condição miserável. A sua prece é essencial. Age com humilda-
de, só está seguro de ser um pecador necessitado de piedade. Se o fariseu nada pedia porque 
já possuía tudo, o publicano só pode implorar a misericórdia de Deus. E isto é bonito: supli-
car a misericórdia de Deus! Apresentando-se «de mãos vazias», com o coração despojado e 
reconhecendo-se pecador, o publicano mostra a todos nós a condição necessária para rece-
ber o perdão do Senhor. No final é precisamente ele, tão desprezado, que se torna um ícone 
do autêntico crente. 
 
Jesus conclui a parábola com uma sentença: «Digo-vos: o publicano — ao contrário do ou-
tro, voltou para casa justificado. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humi-
lhar será exaltado» (v. 14). Qual deles é o corrupto? O fariseu. Ele é precisamente o ícone 
do corrupto que faz de conta que reza. É um corrupto e finge que reza. Assim, na vida quem 
se considera justo e julga o próximo desprezando-o é um corrupto, um hipócrita. A soberba 
compromete todas as boas acções, esvazia a oração, afasta de Deus e do próximo. Se Deus 
prefere a humildade, pois ela é uma condição necessária para sermos elevados por Ele, de 
modo a experimentarmos a misericórdia que preenche os nossos vazios. Se a prece do so-
berbo não alcançar a Coração de Deus, a humildade do miserável abre-o de par em par. 
Deus tem uma fragilidade: a debilidade pelos humildes. Diante de um coração humilde, 
Deus abre totalmente o seu Coração. É esta humildade que a Virgem Maria exprime no cân-
tico do Magnificat: «Olhou para a humildade da sua serva [...] A sua misericórdia estende-
se, de geração em geração, sobre os que o temem» (Lc 1, 48.50). Que Ela, nossa Mãe, nos 
ajude a rezar com um coração humilde. E nós repitamos três vezes esta linda prece: «Ó 
Deus, tende piedade de mim, que sou pecador!». 

COMENTÁRIOS DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário : Terça-Sexta 
Terça-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Quarta-Feira: 15h00/18h00 - Visita aos Doentes e 19h30-20h30 - Catequese de adultos 
Quinta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sexta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sábado:  19h30 (salvo dias de casamentos) 
Domingos: No fim das Missas  


