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O padre salesiano Rossano Sala, secretário especial do Sínodo 2018, disse à Agência
ECCLESIA que o recente trabalho de auscultação e juventude mostra que é urgente promover
projectos “com os jovens”, em vez de “ para os jovens”.
“Antes de falar aos jovens, é preciso falar com os jovens. Antes de dizer aos jovens para

onde devem ir, caminhar juntamente com os jovens. Por exemplo, uma das experiências
pastorais mais interessante, que está a ter uma bela redescoberta nos nossos dias, é o tema, a
prática da peregrinação. O que é a peregrinação? É uma Igreja que caminha”, precisou o
religioso, conferencista num encontro nacional de formação para os secretariados nacionais da
Pastoral Juvenil, Vocacional e do Ensino Superior, a decorrer em Fátima.
A assembleia do Sínodo dos Bispos que o Papa convocou para Outubro do último ano abordou o tema ‘Juventude, Fé e Discernimento
Vocacional’.
“O Sínodo foi uma grande experiência de envolvimento dos jovens. Acima de tudo, isto é, mais do que um novo paradigma, a
redescoberta de um antigo e fecundo paradigma: antes de fazer pastoral para os jovens, é decisivo fazer pastoral com os jovens ”, indica
o secretário especial da assembleia de 2018.
Desde o início, o Papa e a organização do Sínodo pensaram em envolver os jovens, a começar pelo questionário online ou a reunião
pré-sinodal com 300 jovens de todo o mundo, que trabalharam durante uma semana, em Roma.
“Antes de pensar no que temos a fazer, temos de pensar em como viver juntos. Diria que houve uma conversão da pergunta, durante
o Sínodo. Partimos desta ideia: que devemos fazer para os jovens. No fim, chegamos a «quem devemos ser com os jovens» ”, realça o
padre Rossano Sala.
O religioso admite que a parte mais difícil do Sínodo é “ a sua recepção” e fazer que se “ torne vida nas Igrejas particulares”.
Para os jovens, precisa o professor de Pastoral Juvenil, a Igreja deve ser uma “ profecia de fraternidade”, com realidades eclesiais
“onde os jovens se sintam em casa”, admitindo que nalgumas dioceses “ pouco ou nada” foi feito para “ rejuvenescer a Igreja com os
jovens”.
Um percurso que vai para além de momentos especiais e se transforma numa “ proximidade” constante, no dia-a-dia das novas
gerações.
“Acompanhamento significa, acima de tudo, um estilo. Os padres sinodais e também o Papa, na [exortação] «Christus Vivit»,

retomaram a grande imagem bíblica que foi escolhida, a dos discípulos de Emaús: um caminho que Jesus, antes de mais, percorre o
caminho com dois discípulos, não dando atenção para onde se vai, mas dando atenção à escuta destes discípulos”, indica o padre Rossano
Sala.
A Igreja Católica em Portugal está particularmente empenhada na preparação da primeira edição internacional da JMJ em território
nacional, “ três anos de trabalho para uma semana com os jovens”.
O religioso salesiano salienta que organização de uma Jornada Mundial da Juventude, como a de Lisboa em 2022, “ é uma forma de
serviço que se dá à Igreja universal” e também “ motivo para envolver, tornar verdadeiramente una e participante toda a Igreja em
Portugal”.
Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com

Da Palavra…
1ª Leitura | Am 6, 1a.4-7

«Agora acabará o bando dos luxuriosos.»
Salmo Responsorial | Sl 145 (146)

Ó minha alma, louva o Senhor.
2ª Leitura | 1 Tim 6, 11-16

«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor.»
Evangelho | Lc 16, 19-31

«Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.»

E VANGELHO DE N OSSO SENHOR J ESUS C RISTO SEGUNDO S ÃO L UCAS
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava
esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu
portão, coberto de chagas.
Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico,
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
Ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
'Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro, para que molhe em água
a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas'.
Abraão respondeu-lhe:
'Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse
passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo'.
O rico insistiu:
'Então peço-te, ó pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna
– pois tenho cinco irmãos – para que os previna,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento'.
Disse-lhe Abraão:
'Eles têm Moisés e os Profetas. Que os oiçam'.
Mas ele insistiu:
'Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão'.
Abraão respondeu-lhe:
'Se não dão ouvidos a Moisés nem aos Profetas,
mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão'.

… para a vida.
A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, a reflexão 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
partilhemos, com gratuidade e amor.
Na primeira leitura, o profeta denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa, que
vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa 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 injustiça não tem nada a ver com o projecto que Deus sonhou para os
homens e para o mundo. A classe dominante da Samaria está a infringir gravemente os
mandamentos da “aliança” e Deus não aceita ser cúmplice daqueles que mantêm um elevado
nível de vida à custa do sangue e das lágrimas dos pobres.
A segunda leitura 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. O
verdadeiro “homem de Deus” tem de distinguir-se por uma vida santa, enraizada na fé e no
amor aos irmãos, tudo se resume no amor para com os irmãos, no entusiasmo pelo ministério
e na capacidade de transmitir a verdadeira doutrina, herdada dos apóstolos.
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 pode ser um pecado, se 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 recompensado. Não se diz, no entanto, se Lázaro levou na
terra uma vida exemplar ou se cometeu más acções, se foi um modelo de virtudes ou foi um
homem carregado de defeitos, se trabalhava duramente ou se foi um parasita que não quis
fazer nada para mudar a sua triste situação… Nesta história, não parecem ser as acções boas
ou más cometidas neste mundo pelos personagens que decidem a sorte deles no outro
mundo.
Quem usa os bens para ter uma vida luxuosa e sem cuidados, esquecendo-se das
necessidades dos outros homens, está a defraudar os seus irmãos que vivem na miséria. Nesta
história, Jesus ensina que não somos donos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos, ainda
que os tenhamos adquirido de forma legítima: somos apenas administradores, encarregados
de partilhar com os irmãos aquilo que pertence a todos. Esquecer isto é viver de forma egoísta
e, por isso, estar destinado aos “tormentos”.
Anuncia-se, desta forma, que o projecto de Deus passa por um “Reino” de fraternidade, de
amor e de partilha. Quem recusa esse projecto e escolhe viver fechado no seu egoísmo e autosuficiência (os ricos), não pode fazer parte desse mundo novo de fraternidade que Deus quer
propor aos homens.
E nós hoje? As palavras de Amós atingem sem compaixão aqueles que não se preocupam com o
desastre de Israel. Lucas põe em cena um homem rico fechado no luxo, que não tem mesmo
qualquer olhar para o pobre Lázaro que está à sua porta. E nós hoje? Ricos ou não, diante de
todos os desastres do mundo, temos um olhar diferente para com todos os “Lázaros” da nossa sociedade ou ficamo-nos
por um simples relance no ecrã da televisão? Ouvimos os golpes discretos à nossa porta? Ou serão somente cães a darlhes assistência?

Da Palavra…
30 set > 6 out | 19
Segunda-feira, 30
S. Jerónimo,
presbítero e doutor da Igreja – MO

Terça-feira, 1
S. Teresa do Menino Jesus,
virgem e doutora da Igreja – MO

Quarta-feira, 2

Santos Anjos da Guarda – MO

Quinta-feira, 3
Sexta-feira, 4
S. Francisco de Assis – MO

--18:00
18:45
19:30
17:00
18:00
--18:00
18:45
19:30
9:00

Sábado, 5

Domingo, 6

XXVII Domingo
do Tempo
Comum

--Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
--Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Confissões e Jubileu do Sr. dos
Loureiros

16:30

Eucaristia

17:00
18:00
19:00
9:00
9:15
9:50
10:00
10:15
10:30
10:45

Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Celebração da Palavra
Celebração da Palavra
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia

11:45

--Fornos de Algodres
Ramirão
Infias
Ramirão (Lar)
Furtado
--Fornos de Algodres
Casal Vasco
Figueiró da Granja
Algodres
Casal Vasco
Fornos de Algodres
(Igreja da Misericórdia)

Fuinhas
Mata
Cortiçô
Vila Chã
Maceira
Casal Vasco
Muxagata
Infias
Sobral Pichorro
Algodres
Fornos de Algodres
Figueiró da Granja
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