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Da Palavra…
1ª Leitura | Am 8, 4-7

O Senhor nunca esquecerá as obras dos que espezinham o pobre.
Salmo Responsorial | Sl 112 (113)

Louvai o Senhor, que levanta os fracos.
2ª Leitura | 1 Tim 2, 1-8

«Façam-se preces por todos os homens a Deus, que quer salvar todos os homens.»
Evangelho | Lc 16, 1-13

«Haverá alegria entre os Anjos de Deus por um só pecador que se arrependa.»

E VANGELHO DE N OSSO SENHOR J ESUS C RISTO SEGUNDO S ÃO L UCAS
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Um homem rico tinha um administrador, que foi denunciado por andar a desperdiçar
os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe:
'Que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração,
porque já não podes continuar a administrar'.
O administrador disse consigo:
'Que hei-de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração?
Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha.
Já sei o que hei-de fazer, para que, ao ser despedido da administração,
alguém me receba em sua casa'.
Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro:
'Quanto deves ao meu senhor?'.
Ele respondeu: 'Cem talhas de azeite'.
O administrador disse-lhe:
'Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cinquenta'.
A seguir disse a outro: 'E tu quanto deves?'.
Ele respondeu: 'Cem medidas de trigo'.
Disse-lhe o administrador:
'Toma a tua conta e escreve oitenta'.
E o senhor elogiou o administrador desonesto, por ter procedido com esperteza.
De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz,
no trato com os seus semelhantes.
Ora Eu digo-vos: Arranjai amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar,
eles vos recebam nas moradas eternas.
Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes;
e quem é injusto nas coisas pequenas também é injusto nas grandes.
Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem?
E se não fostes fiéis no bem alheio,
quem vos entregará o que é vosso?
Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque,
ou não gosta de um deles e estima o outro,
ou se dedica a um e despreza o outro.
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro».

… para a vida.
A liturgia sugere-nos, hoje, uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens
materiais devem assumir na nossa vida. De acordo com a Palavra de Deus que nos é proposta, os
discípulos de Jesus devem evitar que a ganância ou o desejo imoderado do lucro manipulem as
suas vidas e condicionem as suas opções; em contrapartida, são convidados a procurar os valores
do “Reino”.
Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia os comerciantes sem escrúpulos, preocupados
em ampliar sempre mais as suas riquezas, que apenas pensam em explorar a miséria e o sofrimento
dos pobres. 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. Deus não está
disposto a ser cúmplice da exploração do pobre. Qualquer crime cometido contra os pobres é um
crime contra Deus…
Na segunda leitura, o autor convida os crentes a fazerem do seu diálogo com Deus uma oração
universal, onde caibam as preocupações e as angústias de todos os nossos irmãos, sem excepção. O
tema não se liga, directamente, com a questão da riqueza; mas o convite 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 duradouros do amor,
da partilha, da fraternidade.
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 para assegurar valores mais duradouros e consistentes… A mensagem essencial aqui
apresentada gira, portanto, à volta da sábia utilização dos bens deste mundo: eles devem servir
para garantir outros bens, mais duradouros. A parábola conta-nos a história de um homem que é
acusado de administrar de forma incompetente, possivelmente desonesta, os bens do patrão.
Chamado a contas e despedido, este homem tem a preocupação de assegurar o futuro. Chama os
devedores do patrão e reduz-lhes consideravelmente as quantias em dívida. Dessa forma, supõe
ele, os devedores beneficiados não esquecerão a sua generosidade e, mais tarde, manifestar-lhe-ão
a sua gratidão e acolhê-lo-ão em sua casa.
Os discípulos devem usar os bens deste mundo, não como um fim em si mesmo, mas para
conseguir algo mais importante e mais duradouro. Lucas depois apresenta-nos uma série de
“sentenças” de Jesus sobre o uso do dinheiro. No geral, essas “sentenças” avisam os discípulos para
o bom uso dos bens materiais: se sabemos utilizá-los tendo em conta as exigências do “Reino”,
seremos dignos de receber o verdadeiro bem, quando nos encontrarmos definitivamente com o
Senhor ressuscitado. O texto termina com um aviso de Jesus acerca da deificação do dinheiro: Deus
e o dinheiro representam mundos contraditórios e procurar conjugá-los é impossível… Os discípulos
são, portanto, convidados a fazer a sua opção entre um mundo de egoísmo, de interesses
mesquinhos, de exploração, de injustiça (dinheiro) e um mundo de amor, de doação, de partilha, de
fraternidade (Deus e o “Reino”).

Deus ou o dinheiro? Amós e Lucas convidam-nos a um sério exame de consciência sobre a
nossa maneira de praticar a justiça social e de utilizar o dinheiro. Quantos pobres,
hoje no mundo, são explorados com meia dúzia de euros por alguns que enriquecem
sobre a sua miséria? Não acusemos ninguém! Nesta semana, retomemos estes textos para fazer o ponto da
situação em toda a verdade. A que mestre estamos amarrados: a Deus ou ao dinheiro?
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