



Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre 
sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. 
Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: 'Faz-me justiça contra o meu 
adversário’. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: 'É certo que eu 
não temo a Deus nem respeito os homens; mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe 
justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente’». E o Senhor acrescentou: «Escutai o 
que diz o juiz iníquo!… E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam dia e 
noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas 
quando voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre esta terra?» 

Porque é que Deus permite que tantos milhões de homens sobrevivam em condições tão degradantes? 
Porque é que os maus e injustos praticam arbitrariedades sem conta sobre os mais débeis e nenhum mal lhes 
acontece? Como é que Deus aceita que 2.800 milhões de pessoas (cerca de metade da humanidade) vivam 
com menos de três euros por dia? Como é que Deus não intervém quando certas doenças incuráveis amea-
çam dizimar os pobres dos países do quarto mundo, perante a indiferença da comunidade internacional? 
Onde está Deus quando as ditaduras ou os imperialismos maltratam povos inteiros? Deus não intervém 
porque não quer saber dos homens e é insensível em relação àquilo que lhes acontece? É a isto que o 
Evangelho de hoje procura responder... Lucas está convicto de que Deus não é indiferente aos gritos de 
sofrimento dos pobres e que não desistiu de intervir no mundo, a fim de construir o novo céu e a nova terra de 
justiça, de paz e de felicidade para todos... Simplesmente, Deus tem projectos e planos que nós, na nossa 
ânsia e impaciência, não conseguimos perceber. Deus tem o seu ritmo - um ritmo que passa por não forçar as 
coisas, por respeitar a liberdade do homem... A nós resta-nos respeitar a lógica de Deus, confiar n'Ele, entre-
garmo-nos nas suas mãos. | 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 / MB WAY da paróquia: 914761157.

LEITURAS | 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Ex 17,8-13a 
• SALMO: 120(121) 
    REF: O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 

• 2ª LEITURA: 2 Tim 3,14-4,2 
• EVANGELHO: Lc 18,1-8 FALTAM 41 SEMANAS 

RECEITAS | DESPESAS || SETEMBRO

RECEITAS: 8172.63€   |   DESPESAS: 7084.70€

Acresce às receitas, o valor de 450€, obtido pela banca do “Obrigado!”, 
e de 150€, entregue pelo grupo “Apostolado da Oração”. 
Bem hajam todos os que, com as suas ofertas e donativos,  
têm sustentado, financeiramente, a Comunidade. 

Desta parábola, Jesus retira uma dupla conclusão:  
se a viúva conseguiu convencer o juiz desonesto  
com os seus pedidos insistentes, tanto mais Deus, que é Pai bom e justo, 
 «fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ele dia e noite»;  
e além disso, não os «fará esperar muito tempo»,  
mas agirá «imediatamente» (vv. 7-8). (…) 
Por isso Jesus exorta a rezar «sem se cansar».  
Todos nós sentimos momentos de cansaço e de desânimo,  
sobretudo quando a nossa oração parece ineficaz.  
Mas Jesus tranquiliza-nos: diversamente do juiz desonesto,  
Deus atende os seus filhos de modo imediato,  
embora isto não signifique que o faça segundo os tempos e modos  
que nós gostaríamos.  
A oração não é uma varinha mágica!  
Ela ajuda a conservar a fé em Deus, a confiar em Deus  
até quando não compreendemos a sua vontade.  
Nisto, o próprio Jesus — que rezava muito! — serve-nos de exemplo. 

Papa Francisco


