



Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para O experimentar: «Mestre, que 
hei-de fazer para receber como herança a vida eterna?» Jesus disse-lhe: «Que está escrito na lei? Como 
lês tu?» Ele respondeu: «Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, 
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento; e ao próximo como a ti mesmo». Disse-lhe 
Jesus: «Respondeste bem. Faz isso e viverás». Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: «E 
quem é o meu próximo?» Jesus, tomando a palavra, disse: «Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se 
embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote; viu-o e 
passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar, viu-o e passou adiante. Mas 
um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-
se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para 
uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: 
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais eu to pagarei quando voltar’. Qual destes três te parece ter sido 
o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?» O doutor da lei respondeu: «O que 
teve compaixão dele». Disse-lhe Jesus: «Então vai e faz o mesmo». 

A pergunta do mestre da Lei não é uma pergunta académica; é a pergunta que os homens do nosso tempo 
fazem todos os dias: “o que fazer para chegar à vida plena, à felicidade? Como dar, verdadeiramente, 
sentido à vida?” A resposta eterna é: “faz de Deus o centro da tua vida, ama-O e ama também os outros 
irmãos”. Trata-se, portanto, de fazer com que o amor percorra as duas coordenadas fundamentais da nossa 
existência – a vertical (relação com Deus) e a horizontal (relação com os outros homens). É por aqui que 
passa a nossa realização plena. 
O que é isso do amor ao próximo? Até onde se deve ir? É preciso exagerar? Não se trata de exagerar. Trata-
se de ver em cada pessoa – sem excepção – um irmão e de lhe dar a mão sempre que ele necessitar. 
Qualquer pessoa ferida com quem nos cruzamos nos caminhos da vida tem direito ao nosso amor, à nossa 
misericórdia, ao nosso cuidado – seja ela branca ou negra, portuguesa ou ucraniana, cristã ou muçulmana, 
portista, sportinguista ou benfiquista, fascista ou comunista, pobre ou rica… A verdadeira religião que 
conduz à salvação passa por este amor sem limites. | 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/

FALTAM 55 SEMANAS 

LEITURAS | 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Deut 30,10-14 
• SALMO: 68 (69) 
    REF: Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. 
• 2ª LEITURA: Col 1,15-20 
• EVANGELHO: Lc 10,25-37

Foram iniciadas as obras de restauro do sacrário e de tocheiros. Seguir-se-á a intervenção na 
imagem de Nossa Senhora da Conceição. 
O sacrário, que está a substituir o da igreja matriz, é o sacrário da capela de S. António (Mina). 
No final dos restauros, voltará à capela. 
Também estão a decorrer obras nas casas de banho do salão. 
Todas estas obras estão a ser possíveis graças às verbas angariadas nas bancas do “Obrigado!” e 
da Catequese, e dos donativos de paroquianos, que testemunham, também desta forma, a sua 
atenção às necessidades da sua Comunidade. Bem hajam todos eles! 
Em tempos difíceis para muitos de nós, prova-se que a partilha do que se tem, mesmo que 
pouca, dispensada com amor, consegue fazer frente às necessidades.  
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