



aquele tempo, Jesus desceu do monte, na companhia dos Apóstolos, e deteve-Se num sítio plano, 
com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de 
Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os po-
bres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis 
saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, 
quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso 
nome como infame, por causa do Filho do homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é 
grande no Céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. 
Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estais 
saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e 
chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados 
tratavam os falsos profetas. 

A proposta de Jesus apresenta uma nova compreensão da existência, bem distinta da que predomina no 
nosso mundo. A lógica do mundo proclama “felizes” os que têm dinheiro, mesmo quando esse dinheiro 
resulta da exploração dos mais pobres, os que têm poder, mesmo que esse poder seja exercido com prepo-
tência e arbitrariedade, os que têm influência, mesmo quando essa influência é obtida à custa da corru-
pção e dos meios ilícitos. Mas a lógica de Deus exalta os pobres, os desfavorecidos, os débeis: é a esses que 
Deus Se dirige com uma proposta libertadora e a quem convida a fazer parte da sua família. O anúncio 
libertador que Jesus traz é, portanto, uma Boa Nova que enche de alegria os corações amargurados, os 
marginalizados, os oprimidos. Com o “Reino” que Jesus propõe aos homens, anuncia-se um mundo novo, 
um mundo de irmãos, de onde a prepotência, o egoísmo, a exploração e a miséria serão banidos e onde os 
pobres e marginalizados terão lugar como filhos iguais e amados de Deus. | in site dos Dehonianos 
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode 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/
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LEITURAS | 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Jer 17, 5-8 
• SALMO: 1, 1-2.3.4.6 
    REF: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 15,12.16-20 
• EVANGELHO: Lc 6, 17.20-26
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