






Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua 
casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: «Senhor, não Te importas 
que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe: 
«Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada». 

O nosso tempo vive-se a uma velocidade estonteante... Para ganhar uns minutos, arriscamos a vida porque 
"tempo é dinheiro" e perder um segundo é ficar para trás ou deixar acumular trabalho que depois não 
conseguimos "digerir". Mudamos de fila no trânsito da manhã vezes incontáveis para ganhar uns metros, 
passamos semáforos vermelhos, comemos de pé ao lado de pessoas para quem nem olhamos, chegamos a 
casa derreados, enervados, vencidos pelo cansaço e pelo stress, sem tempo e sem vontade de brincar com os 
filhos ou de lhes ler uma história e dormimos algumas horas com a consciência de que amanhã tudo vai ser 
igual... Claro que estas são as exigências da vida moderna; mas, como é possível, neste ritmo, guardar tempo 
para as coisas essenciais? Como é possível encontrar espaço para nos sentarmos aos pés de Jesus e 
escutarmos o que Ele tem para nos propor? 
Nas nossas comunidades cristãs e religiosas, encontramos pessoas que fazem muitas coisas, que se dão 
completamente à missão e ao serviço dos irmãos, que não param um instante. É óptimo que exista esta 
capacidade de doação, de entrega, de serviço; mas não nos podemos esquecer que o activismo desenfreado 
nos aliena, nos massacra e asfixia. É preciso encontrar tempo para escutar Jesus, para acolher e "ruminar" a 
Palavra, para nos encontrarmos com Deus e connosco próprios, para perceber os desafios que Deus nos lança. 
Sem isso, facilmente perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta; sem isso, 
facilmente passamos a agir por nossa conta, passando ao lado do que Deus quer de nós.| 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 54 SEMANAS 

LEITURAS | 16º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Gen 18,1-10a 
• SALMO: 14 (15) 
    REF: Ensinai-nos, Senhor: quem habitará em vossa casa? 
• 2ª LEITURA: Col 1,24-28 
• EVANGELHO: Lc 10,38-42

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

