



Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos 
«Senhor, ensina-nos a orar, como João Baptista ensinou também os seus discípulos». Disse-lhes 
Jesus: «Quando orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o vosso nome; venha o vosso reino; dai-nos 
em cada dia o pão da nossa subsistência; perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós 
perdoamos a todo aquele que nos ofende; e não nos deixeis cair em tentação’». Disse-lhes ainda: 
«Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para lhe dizer: 
‘Amigo, empresta-me três pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada 
para lhe dar’. Ele poderá responder lá de dentro: ‘Não me incomodes; a porta está fechada, eu e 
os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães’. Eu vos digo: Se ele 
não se levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar 
tudo aquilo de que precisa. Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai e encontrareis; batei à 
porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe; quem procura encontra e a quem bate à porta, 
abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma 
serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas 
boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!». 

O Evangelho de Lucas sublinha o espaço significativo que Jesus dava, na sua vida, ao diálogo com o Pai – 
nomeadamente, antes de certos momentos determinantes, nos quais se tornava particularmente importante 
o cumprimento do projecto do Pai. Na minha vida, encontro espaço para esse diálogo com o Pai? Na oração, 
procuro “sentir o pulso” de Deus a propósito dos acontecimentos com que me deparo, de forma a conhecer o 
seu projecto para mim, para a Igreja e para o mundo? 
A forma como Jesus Se dirige a Deus mostra a existência de uma relação de intimidade, de amor, de confian-
ça, de comunhão entre Ele e o Pai (de tal forma que Jesus chama a Deus “papá”); e Ele convida os seus discí-
pulos a assumirem uma atitude semelhante quando se dirigem a Deus. Ele é o “papá” a quem amo, a quem 
confio, a quem recorro, com quem partilho a vida, ou é o Deus distante, inacessível, indiferente? 
A minha oração é uma oração egoísta, de “pedinchice” ou é, antes de mais, um encontro, um diálogo, no qual 
me esforço para escutar Deus, por estar em comunhão com Ele, por perceber os seus projectos e acolhê-los.  
A minha oração é uma “negociata” entre dois parceiros comerciais ou é um encontro com um amigo de quem 
preciso, a quem amo e com quem partilho as preocupações, os sonhos e as esperanças?| in site dos Dehonianos 
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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 | 17º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 
• 1ª LEITURA: Gen 18,20-32 
• SALMO: 137 (138) 
    REF: Quando Vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. 
• 2ª LEITURA: Col 2,12-14 
• EVANGELHO: Lc 11,1-13

Nunca digas PAI  
quando te comportas como filho ou filha.  
Nunca digas NOSSO  
quando se trata somente de 6.  
Nunca digas SANTIFICADO SEJA O TEU NOME  
quando pensas somente na tua própria honra.  
Nunca digas VENHA O TEU REINO  
quando queres aumentar a tua influência.  
Nunca digas SEJA FEITA A TUA VONTADE  
quando queres impor a tua.  
Nunca digas o PÃO NOSSO DE CADA DIA DÁ-NOS HOJE  
quando não te importas com a miséria dos que estão a sofrer.  
Nunca digas PERDOA AS NOSSAS OFENSAS  
quando guardas ressen6mentos de ódio contra o próximo.  
Nunca digas NÃO NOS DEIXES CAIR EM TENTAÇÃO  
quando tu próprio a procuras.  
Nunca digas LIVRA-NOS DO MAL  
quando não lutas consequentemente pelo bem.  
Nunca digas AMÉN  
quando não levas as palavras do Pai nosso a sério. 

 Padre Leo Tanner 


