
XXVI Domingo do Tempo Comum – Ano C  
 

A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, a refle-
xão sobre a nossa relação com os bens deste mundo. 
Convida-nos a vê-los, não como algo que nos pertence 
de forma exclusiva, mas como dons que Deus colocou 
nas nossas mãos, para que os administremos e parti-
lhemos, com gratuidade e amor. 
Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia violenta-
mente uma classe dirigente ociosa, que vive no luxo à 
custa da exploração dos pobres e que não se preocu-
pa minimamente com o sofrimento e a miséria dos 
humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pactuar 
com esta situação, pois este sistema de egoísmo e in-
justiça não tem nada a ver com o projecto que Deus 
sonhou para os homens e para o mundo.  
O Evangelho apresenta-nos, através da parábola do 
rico e do pobre Lázaro, uma catequese sobre a posse 
dos bens. Na perspectiva de Lucas, a riqueza é sempre 
um pecado, pois supõe a apropriação, em benefício 
próprio, de dons de Deus que se destinam a todos os 
homens. Por isso, o rico é condenado e Lázaro recom-
pensado. 
Por muito pobres que sejamos, devemos continua-
mente interrogar-nos para perceber se não temos um 
“coração de rico” – isto é, para perceber se a nossa 
relação com os bens não é uma relação egoísta, açam-
barcadora, exclusivista. Há “pobres” cujo sonho é, 
apenas, levar uma vida igual à dos ricos. E não esque-
çamos: é a Palavra de Deus que nos questiona conti-
nuamente e que nos permite a mudança de um cora-
ção egoísta para um coração capaz de amar e de parti-
lhar. 
 A segunda leitura não apresenta uma relação directa 
com o tema deste domingo, traça o perfil do “homem 
de Deus”: deve ser alguém que ama os irmãos, que é 
paciente, que é brando, que é justo e que transmite 
fielmente a proposta de Jesus. Poderíamos, também, 
acrescentar que é alguém que não vive para si, mas 
que vive para partilhar tudo o que é e que tem com os 
irmãos?  

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

AGENDA 
 
 - Novena a São João Calábria 
Sexta-feira, dia 30 de Setembro, iniciamos a Novena 
em preparação da Festa de São João Calábria, que será 
celebrada nas Eucaristias dos Núcleos. 
 
- Missa 1º Sábado do mês 
Sábado 1 de outubro retomamos a Missa do 1º sábado 
do mês às 10h00  na Igreja de S. José de Algueirão 

“CAMINHADA SOLIDÁRIA” 
 

Estando nós no ano da comemoração dos 25 anos de exis-
tência do Centro Social Paroquial, queremos assinalar este 
momento através da iniciativa “Caminhada Solidária”, que 
pretende ser um momento de convívio, interação entre par-
ceiros e que envolva toda a comunidade local, através da 
prática do exercício físico. 
É também uma iniciativa com fins sócio caritativos, cujos 
fundos angariados reverterão na totalidade para sustentar o 
Programa de Apoio Alimentar do Centro que tem por objeti-
vo garantir um apoio digno para as pessoas da nossa comu-
nidade que passam por momentos de maior vulnerabilida-
de. 
As inscrições já se encontram abertas, e podem ser feitas 
através de:  Preenchimento do formulário - https://
forms.microsoft.com/r/ghchKLvXE2 
Podem ver o cartaz na entrada da Igreja. 

Encontros para Aprofundar a Fé 
 

Um grupo de ação evangelizadora irá lançar na nossa paró-
quia uma proposta desafiadora para todos os que sentem o 
desejo de aprofundar e crescer na fé. 
A experiência consta na participação de alguns encontros, 
como caminho de aprofundamento da Palavra de Deus e de 
uma vida cristã mais coerente. É aberta a todos, tanto jo-
vens como adultos.  
Os encontros serão às segundas e quintas-feiras, às 21h30, 
na Igreja da Natividade. 
Não deixem passar esta oportunidade. 
Participem nos primeiros e depois decidam se é uma pro-
posta que vos ajudará ou não.  
Não venham sozinhos, convidem outros. 

https://forms.microsoft.com/r/ghchKLvXE2
https://forms.microsoft.com/r/ghchKLvXE2
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ABERTURA DO NOVO ANO PASTORAL  
 

No próximo domingo, dia 2 de outubro, será a aber-
tura do novo ano pastoral. O Ano 2023 será uma 
ano especial devido ao grande evento que irá acon-
tecer, com as Jornada Mundial da Juventude.  Toda 
a Igreja de Portugal, estará durante este ano, envol-
vida  na preparação deste acontecimento que será 
único para Portugal.  
Também nós como Paróquia, já iniciámos esta pre-
paração, com diversas iniciativas para preparar a 
jornadas a nível paroquial.  
A Abertura do Novo ano pastoral, será muito centra-
do na JMJ. Será por isso um momento forte  para 
dar um impulso, e um chamamento a toda a paró-
quia, para entrar neste movimento para preparar o 
evento. É muito importante  que toda a Paróquia 
esteja unida nesta celebração de abertura do ano. 
Todo o evento de abertura será na Igreja Nossa Se-
nhora da Natividade de Mem Martins com o seguin-
te programa: 
*12h00* - S. Missa Paroquial na Igreja da Nativida-
de; 
*13H15* - Almoço; 
*15h00* - JMJ experienciada e apressadamente im-
pelidos a pôr mãos à obra; 
*16h00* - Apresentação do Ano Pastoral Paroquial; 
*16h30* - Outros Assuntos; 
*17h00* - Encerramento. 
 
Nota importante: O almoço será partilhado. Convi-
damos a comunidade a trazer, entradas, salgados, 
bebidas, sobremesa, fruta.  A paróquia oferece bifa-
nas no pão. 

 
 

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 
 

No meio de tantas preocupações e prioridades que 
os pais têm para os seus filhos, para proporcionar 
um futuro melhor, Deus não pode ficar esquecido: 
os filhos são, antes de tudo, sonho e querer de 
Deus que é amor e criador, sendo os pais Seus co-
laboradores. 
A formação religiosa e espiritual dos Filhos é de 
essencial importância para um crescimento harmo-
nioso e cheio de vida e luz.  
A paróquia propõe a experiência da catequese co-
mo uma oportunidade para dar aos vossos filhos 
esta formação integral da pessoa. Temos catequis-
tas preparados que ajudam as vossas crianças a 
conhecer Jesus, o sentido da vida da fé e que os 
ajudarão a fazer uma opção mais madura da vida 
cristã. 
Convidamos, por isso, a inscrever o seu filho, ou 
neto, na catequese paroquial. Não deixe de dar ao 
seu filho, esta experiência que será parte funda-
mental na preparação para a vida, baseada nos 
verdadeiros valores humanos e Cristãos, que são a 
base para construir uma pessoa madura e equili-
brada. 
Se o seu filho nasceu até ao ano 2015, poderá ins-
crevê-lo. Dirija-se ao secretariado da Catequese do 
Núcleo da Paróquia que pretende, traga a cédula 
de vida cristã com a data do Batismo. Os horários 
das inscrições são os seguinte: 
 
Igreja do Algueirão  
Sábados: 1 e 8 de outubro- 16h00 às 19h00 
 
Igreja da Natividade - Mem Martins 
Sábados: 1 e 8 de outubro- 15h00 às 19h00 
Domingos: 2 e 9, 10h30 e 12h00 
 
Salão Paroquial das Mercês 
Sábados: 15h30 às 17h00 
 
 


