



Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoe-
lhou diante d'Ele e Lhe perguntou: «Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eter-
na?» Jesus respondeu: «Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os 
mandamentos: 'Não mates; não cometas adultério; não roubes; não levantes falso testemunho; 
não cometas fraudes; honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu 
cumprido desde a juventude». Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-te uma 
coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu. Depois, vem 
e segue-Me». Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque 
era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: «Como será difícil para os que 
têm riquezas entrar no reino de Deus!» Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. 
Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus». 
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: «Quem pode então salvar-se?» Fitando 
neles os olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus 
tudo é possível». 

O que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Trata-se de uma questão que inquieta todos os crentes e 
que certamente já pusemos a nós próprios, com estas ou com outras palavras semelhantes. Jesus respon-
de: é preciso, antes de mais, viver de acordo com as propostas de Deus (mandamentos); e é preciso tam-
bém assumir os valores do Reino e seguir Jesus no caminho do amor a Deus e da entrega aos irmãos. Isto 
não significa, contudo, que a vida eterna seja algo que o homem conquista, com o seu esforço, ou que re-
sulte dos méritos que o homem adquire ao percorrer um caminho religiosamente correcto. A vida eterna é 
sempre um dom gratuito de Deus, fruto da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor pelo homem; 
no entanto, é um dom que o homem aceita, acolhe e com o qual se compromete. Quando o homem vive 
de acordo com os mandamentos de Deus e segue Jesus, não está a conquistar a vida eterna; está, sim, a 
responder positivamente à oferta de vida que Deus lhe faz e a reconhecer que o caminho que Deus lhe 
indica é um caminho de vida e de felicidade.| in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Sab 7, 7-11 
• Salmo: 90(89), 12-13.14-15.16-17 

Ref: Enchei-nos da vossa misericórdia: será ela a nossa alegria. 
• 2ª Leitura: Heb 4, 12-13 
• Evangelho: Mc 10, 17-30

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE: JMJ LISBOA 2023

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos 
jovens de todo o mundo com o Papa e também uma peregrina-
ção, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja e um 
momento de evangelização. A próxima edição já tem data e 
local marcados: Lisboa, de 1 a 6 de Agosto de 2023.  

Convidamos todos os paroquianos a participar nas Eucaristias dos próximos dias 23 e 24 de Outubro, que 
terão a participação mais visível da Comunidade Juvenil, para iniciarmos a caminhada rumo à JMJ. 
Contamos com todos para dizermos:  

“JMJ Lisboa 2023: Amadora a caminho”!


SETEMBRO 2021:  RECEITAS: 8426.39€  |  DESPESAS: 10889.37€

Acresce às receitas deste mês, o valor de 620€, contribuição da banca do ‘Obrigado!’.  

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA  
Para além do que é partilhado no ofertório da Eucaristia, pode-se contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 

Lançamento do livro 

VENTO NESTE CAMINHO DE PEDRAS 


23 de Outubro, 21H30 

- salão paroquial - 


Textos do Padre Carlos Jorge 
Ilustrações de Carina Tavares e João Afonso


Prefácio de D. Manuel Clemente


Moderador: Joaquim Franco 
Participação dos 8 da Terra


http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

