
XXV Domingo do Tempo Comum – Ano C  
 

A liturgia sugere-nos, hoje, uma 
reflexão sobre o lugar que o 
dinheiro e os outros bens ma-
teriais devem assumir na nossa 
vida. De acordo com a Palavra 
de Deus que nos é proposta, os 
discípulos de Jesus devem evi-
tar que a ganância ou o desejo 
imoderado do lucro manipulem as suas vidas e con-
dicionem as suas opções; em contrapartida, são 
convidados a procurar os valores do “Reino”. 
Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os co-
merciantes sem escrúpulos, preocupados em ampli-
ar sempre mais as suas riquezas, que apenas pen-
sam em explorar a miséria e o sofrimento dos po-
bres. Amós avisa: Deus não está do lado de quem, 
por causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos. 
A exploração e a injustiça não passam em claro aos 
olhos de Deus. 
O Evangelho apresenta a parábola do administrador 
astuto. Nela, Jesus oferece aos discípulos o exemplo 
de um homem que percebeu como os bens deste 
mundo eram caducos e precários e que os usou pa-
ra assegurar valores mais duradouros e consisten-
tes… Jesus avisa os seus discípulos para fazerem o 
mesmo. 
Na segunda leitura, o autor da Primeira Carta a Ti-
móteo convida os crentes a fazerem do seu diálogo 
com Deus uma oração universal, onde caibam as 
preocupações e as angústias de todos os nossos ir-
mãos, sem excepção. O tema não se liga, directa-
mente, com a questão da riqueza (que é o tema 
fundamental da liturgia deste domingo); mas o con-
vite a não ficar fechado em si próprio e a preocupar-
se com as dores e esperanças de todos os irmãos, 
situa-nos no mesmo campo: o discípulo é convidado 
a sair do seu egoísmo para assumir os valores dura-
douros do amor, da partilha, da fraternidade. 

Dehonianos 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 
 - A partir deste domingo, 18 de setembro, retomamos 
os horários habituais das eucaristias semanais e domi-
nicais. 
 
- Os animadores dos grupos de jovens, neste fim de 
semana, estão em retiro, para prepararem espiritual-
mente o novo ano pastoral. Pedimos uma oração espe-
cial por eles para que o Espírito Santo os ilumine e os 
prepare para a missão que têm no acompanhamentos 
dos nosso jovens. 
 
- A partir da próxima quinta-feira, dia 22 de setembro, 
recomeçamos a adoração das quintas-feiras "Orai e 
vigiai", das 21h às 22h30. Convidamos toda a comuni-
dade para vir adorar Jesus Eucaristia, na adoração si-
lenciosa.  
 
- No domingo dia 2 de outubro, por causa  da celebra-
ção da abertura  do ano pastoral paroquial,  a missa 
das 11h30 na Igreja do Algueirão será cancelada, para 
podermos estar todos unidos na abertura do novo ano 
na Igreja da Natividade com a Missa às 12h, seguida de 
almoço partilhado. 

INÍCIO DO NOVO ANO PASTORAL  PAROQUIAL 
 
Convidamos toda a comunidade paroquial a estar uni-
da e, a participar à  abertura do novo ano pastoral, que 
iremos realizar no domingo dia 2 de outubro, na Igreja 
Nossa Senhora da Natividade de Mem Martins. 
Iniciaremos com a S. Missa às 12h, seguida de almoço 
partilhado, com momento de convívio, apresentação 
do ano Pastoral, da Jornada Mundial da Juventude e 
de outros assuntos. 
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“TODOS JUNTOS EM LISBOA!” 
 convida o Papa Francisco 

 

O Papa publicou hoje 
a mensagem para a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) 
que vai decorrer em Lisboa, de 
1 a 6 de agosto de 2023, convi-
dando os jovens para um 
“abraço da reconciliação e da 
paz” na capital portuguesa. 

“Queridos jovens, que na JMJ possais experimentar no-
vamente a alegria do encontro com Deus e com os ir-
mãos e as irmãs. Depois dum prolongado período de dis-
tanciamento e separação, em Lisboa – com a ajuda de 
Deus – reencontraremos juntos a alegria do abraço fra-
terno entre os povos e entre as gerações, o abraço da 
reconciliação e da paz, o abraço duma nova fraternidade 
missionária”, escreve Francisco. 
O texto parte do tema da JMJ Lisboa 2023, anunciado em 
2019, ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’, uma 
passagem do Evangelho segundo São Lucas (Lc 1,39). O 
Vaticano explica que a XXXVII Jornada Mundial da Juven-
tude será celebrada este ano, nas dioceses católicas, a 20 
de novembro (solenidade litúrgica de Cristo-Rei) e, a ní-
vel internacional, em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023 – 
após ter sido adiada, por um ano, devido à pandemia de 
Covid-19. “Espero e creio fortemente que a experiência 
que muitos de vós ireis viver em Lisboa, no mês de agos-
to do próximo ano, representará um novo começo para 
vós jovens e, convosco, para toda a humanidade”, realça 
o Papa. 
“Que o Espírito Santo acenda nos vossos corações o de-
sejo de vos levantardes e a alegria de caminhardes todos 
juntos, em estilo sinodal, abandonando falsas fronteiras. 
O tempo de nos levantarmos é agora. Levantemo-nos 
apressadamente! E, como Maria, levemos Jesus dentro 
de nós, para O comunicar a todos”. 
‘Todos juntos em Lisboa!’ é um dos tópicos da mensa-
gem, na qual se evocam os “últimos tempos tão difíceis, 
em que a humanidade já provada pelo trauma da pande-
mia, é dilacerada pelo drama da guerra”. 
Em comunicado, o Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida (Santa Sé) sublinham que esta mensagem é “um 
caloroso convite a todos os jovens a participarem na 
XXXVII Jornada Mundial da Juventude”. 
A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o 
sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no 
Ano Internacional da Juventude. 
A celebração assinala-se anualmente, a nível diocesano 
(atualmente na solenidade de Cristo-Rei, último domingo 
do ano litúrgico), e tem uma edição internacional, a cada 
dois ou três anos, numa grande cidade, para o encontro 
de jovens de todo o mundo com o Papa. 

Ecclesia 

FESTA DE NOSSA SENHORA 
DA NATIVIDADE 

 

A celebração da festa de Nossa 
Senhora da Natividade retor-
nou com o seu sentido de fé e 
tradição. A celebração deste 
ano foi marcada pela grande 
participação de público, seja na 
parte religiosa, como na festa 
popular. Do ponto de vista reli-

gioso, foi muito participada nos dias da novena, 
como no dia litúrgico nas eucaristias e no dia da 
missa campal e procissão. Em especial, a procissão 
foi marcada pela grande afluência de povo, que 
acompanhou todo o percurso da procissão, em 
espírito de fé e devoção a Nossa Senhora. A cape-
la, nas três noites, foi visitada por muitas pessoas 
que faziam as suas preces e pedidos a Nossa Se-
nhora da Natividade. 
Os dias do arraial popular tiveram uma afluência 
fora do normal, em relação às outras festas. A aflu-
ência de povo, em todas as noites, foi marcante. 
 
Muitas foram as pessoas que de uma maneira ou 
de outra colaboraram para a organização e o em-
belezamento da Festa. Um bem-haja àquelas pes-
soas que deram as suas ofertas para as flores dos 
andores e decoração da capela. As pessoas que 
trabalharam na ornamentação, na vigilância da ca-
pela, na loja solidária, na preparação das celebra-
ções, na venda de rifas e outras atividade. 
Uma nota particular e um agradecimento especial 
devemos dar à equipa da restauração que, por três 
dias, se dedicou generosamente, com tanto traba-
lho e sacrifício, para servir a grande afluência de 
pessoas que aí faziam as suas refeições. Que Deus 
abençoe a todos e recompense. 
Todos sabemos que o objetivo desta restauração e 
de outros resultados financeiros desta festa tem 
como finalidade abater a dívida da nova Igreja e foi 
com esta intenção que todos colaboram com dedi-
cação. 
 
Um muito obrigado e bem-haja a todos. 

 


