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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. 

Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. 

Procurava ver quem era Jesus, 

mas, devido à multidão, não podia vê-l'O, 

porque era de pequena estatura. 

Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, 

para ver Jesus, que havia de passar por ali. 

Quando Jesus chegou ao local, 

olhou para cima e disse-lhe: 

«Zaqueu, desce depressa, 

que Eu hoje devo ficar em tua casa».  

Ele desceu rapidamente 

e recebeu Jesus com alegria. 

Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: 

«Foi hospedar-Se em cada dum pecador». 

Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo:  

«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens 

e, se causei qualquer prejuízo a alguém, 

restituirei quatro vezes mais». 

Disse-lhe Jesus:  

«Hoje entrou a salvação nesta casa, 

porque Zaqueu também é filho de Abraão. 

Com efeito, o Filho do homem  

veio procurar e salvar o que estava perdido».  

1ª Leitura | Sab 11, 22 – 12, 2 

«De todos Vos compadeceis, porque amais tudo o que existe.» 

Salmo Responsorial | Sl 144 (145) 

Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei.. 

2ª Leitura | 2 Tes 1, 11 – 2, 2 

«O nome de Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele.» 

Evangelho | Lc 19, 1-10 

«O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.» 



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar o quadro do amor de Deus. 

Apresenta-nos um Deus que ama todos os seus filhos sem excluir ninguém, nem sequer os 

pecadores, os maus, os marginais, os “impuros”; e mostra como só o amor é transformador e 

revivificador. 

Na primeira leitura um “sábio” de Israel explica a “moderação” com que Deus tratou os 
opressores egípcios. Essa moderação explica-se por uma lógica de amor: esse Deus 
omnipotente, que criou tudo, ama com amor de Pai cada ser que saiu das suas mãos, mesmo 
os opressores, mesmo os egípcios, porque todos são seus filhos. Fundamentalmente, o autor 
encontra três razões para justificar a moderação e a benevolência de Deus: a grandeza e a 
omnipotência de Deus; a atitude de Deus em relação ao homem: a lógica do perdão; o amor 
de Deus, que se derrama sobre todas as criaturas.  

A segunda leitura faz referência ao amor de Deus, pondo em relevo o seu papel na 
salvação do homem, é d’Ele que parte o chamamento inicial à salvação; Ele acompanha com 
amor a caminhada diária do homem; Ele dá-lhe, no final da caminhada, a vida plena… Além 
disso, avisa os crentes para que não se deixem manipular por fantasias de fanáticos que 
aparecem, por vezes, a perturbar o caminho normal do cristão. 

O Evangelho apresenta a história de um homem pecador, marginalizado e desprezado 
pelos seus concidadãos, que se encontrou com Jesus e descobriu n’Ele o rosto do Deus que 
ama…  

Zaqueu, um publicano que cobrava impostos para os Romanos, era considerado um 
pecador público sem hipóteses de perdão, excluído do convívio com as pessoas decentes e 
sérias. Era um marginal, considerado amaldiçoado por Deus e desprezado pelos homens. A sua 
“pequena estatura”, mais do que o carácter físico, significa a sua pequenez e insignificância, do 
ponto de vista moral. O facto de este homem procurar “ver” Jesus, indica mais do que 
curiosidade: indica uma procura intensa, uma vontade firme de encontro com algo novo, uma 
ânsia de descobrir o “Reino”, um desejo de fazer parte dessa comunidade de salvação que 
Jesus anunciava. No entanto, o “mestre” parece-lhe distante e inacessível, rodeado dos 
“puros” e “santos”... O subir “a um sicómoro” mostra a intensidade do desejo de encontro 
com Jesus, que é muito mais forte do que o medo do ridículo. Jesus começa por provocar o 
encontro; depois, sugere a Zaqueu que está interessado em entrar em comunhão com Ele, em 
estabelecer com Ele laços de familiaridade. Jesus demonstra que a lógica de Deus é diferente 
da lógica dos homens e que a oferta de salvação que Deus faz não exclui nem marginaliza 
ninguém. 
 

A vida revela que nem sempre a atitude dos crentes em relação aos pecadores está em 

consonância com a lógica de Deus… Muitas vezes, marginalizamos e excluímos, assumimos 

atitudes de censura, de crítica, de acusação que, longe de provocar a conversão, 

afastamos e o levamos a radicalizar as suas atitudes. Já devíamos ter percebido que só o 

amor gera amor e que só com amor conseguiremos transformar o mundo e o coração dos homens. Como é que 
acolhemos e tratamos os que têm comportamentos socialmente inaceitáveis? Como é que acolhemos e integramos 

os que assumem atitudes diferentes das que consideramos correctas, à luz dos ensinamentos da Igreja? 
 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 4 
S. Carlos Borromeu,  

bispo – MO  

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

Terça-feira, 5 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 6  
S. Nuno de Santa Maria, religioso – MO  - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 7  - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 8 
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 9  

Dedicação da  
Basílica de Latrão – 

FESTA 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Cortiçô 

18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 10 
XXXII Domingo 

do Tempo 
Comum 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Muxagata 

9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Casal Vasco  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

14:30 Eucaristia Algodres 
 

 

 

«  
 

4 a 3 nov | 19 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 

Sextas - fe i ras  
20h30 no Inverno 

21h30 Verão 
 

Casa Paroquial 

de  

Figueiró da Granja 
 

Início a  

8 de Novembro  

às 20h30 
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