
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – Regressar com esperança 
O verbo regressar exprime movimento, dinamismo para recomeçar, voltar ao caminho interrompido, iniciar 

nova etapa na vida, disponibilidade para ir mais longe, fazer de novo a experiência, voltar, percorrer o caminho 
para meta, caminhar juntos em comunhão, participação e missão, peregrinar juntos para as Jornadas Mundiais 
da Juventude. O desejo de construir o futuro caminhando, sentir sede de infinito, voltar à nascente da água viva, 
subir de novo à montanha para participar no banquete, sonhar com o processo catequético, assumir o 
compromisso do que é essencial na caminhada da fé. 

O verbo regressar aparece muitas vezes no contexto da Bíblia como um convite para voltar ao coração de 
Deus, a buscar o arrependimento e o perdão dos pecados, a encontrar o caminho da salvação, através da 
mudança de vida. Um texto iluminador para regressar com esperança aos afazeres da vida, à luz do mistério 
Pascal é o episódio dos discípulos de Emaús, que depois de ouvirem a explicação das Escrituras e de 
reconhecerem Jesus ao partir do pão, disseram um ao outro: “Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava 
pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” Levantando- -se, voltaram imediatamente para Jerusalém e 
encontraram reunidos os Onze e os seus companheiros, que lhes disseram: “Realmente o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão”. “E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a 
conhecer, ao partir o pão” (Lc 24, 32-35). 

Jesus na sua pregação convidava sempre os seus ouvintes a mudar de vida e a regressar a Deus, a percorrer 
o caminho da perfeição, a viver o mandamento novo do amor, a experimentar a beleza das bem-aventuranças e 
a praticar as obras de misericórdia. Exortava os pecadores a regressar à casa do Pai, através do arrependimento, 
da conversão ao coração de Deus, acolhendo o dom do perdão e da misericórdia. 

É preciso regressar com optimismo e esperança às actividades quotidianas e eclesiais. 
Mais de um milhão de crianças, adolescentes e jovens regressam nestes dias à escola depois das merecidas 

férias e da interrupção das rotinas durante o período do verão. Agora está a chegar o início do ano escolar, o 
começo da catequese, as actividades do novo ano pastoral, por isso com as baterias carregadas é preciso 
regressar de novo ao essencial da vida humana, laboral, académica e eclesial. 

É um tempo de recomeçar muita coisa, o que foi programado, organizar uma nova etapa da vida, realizar 
sonhos, projectos e coisas que vamos experimentando e desenvolvendo em novos processos familiares, 
escolares e pastorais. 

Depois do confinamento da pandemia é preciso sentir a alegria e a esperança de voltar de novo à Igreja e à 
comunidade reunida. 

Também aqui entra o desafio do dinamismo da pastoral e o do discernimento, enquanto dom do Espírito 
Santo, algo de importante na escolha e na realização do verdadeiro caminho sinodal. 

Caminhar juntos na comunhão, participação e missão é uma trilogia, que deve assentar na vivência das 
virtudes teologais da fé, esperança e caridade. 

Caminhar juntos é próprio do ser e da essência da Igreja, mistério e “sacramento universal de salvação”, 
Corpo de Cristo, Povo de Deus convocado e reunido para regressar à fonte da vida no Mistério Pascal de Cristo 
morto e ressuscitado. […] 

Que todos sintamos a alegria e a esperança de regressar pelas mãos de Maria ao encontro de Jesus, o único 
Salvador da humanidade. Regressemos todos com alegria à Casa da Igreja, que de portas abertas espera pelo 
regresso de cada um de nós. Sejamos todos “discípulos missionários” e “evangelizadores com espírito”. 

De mãos dadas com os jovens, rumo às JMJ, guiados e animados pela graça e força do Espírito Santo, 
comecemos a preparar e a viver a peregrinação, que nos levará com alegria e o coração em festa até Lisboa no 
próximo ano. 

Que os Santos Padroeiros das JMJ nos abençoem neste regresso depois das férias. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Am 6, 1a.4-7 
«Agora acabará o bando dos voluptuosos» 

 
Leitura da Profecia de Amós 
Eis o que diz o Senhor omnipotente: «Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e 
dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria. Deitados em leitos de marfim, 
estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. 
Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o 
vinho em grandes taças e perfumam-se com finos unguentos, mas não os aflige a ruína 
de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse 
bando de voluptuosos».  Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 145 (146), 7-10 (R.1b) 
Ó minha alma, louva o Senhor. 
 
LEITURA II                   1 Tim 6, 11-16 

«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo 
Caríssimo: Tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a 
perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para 
a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas 
testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo 
Jesus, que deu testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos: Guarda o mandamento 
do Senhor, sem mancha e acima de toda a censura, até à aparição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos reis e 
Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível, 
que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amen. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO         Lc 16, 19-31 

«Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. 
Agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
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, também não se deixarão 
convencer, se alguém ressuscitar dos mortos’». Palavra da salvação. 

Palavra na 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 coloca 
nas nossas mãos, para que os administremos e partilhemos, com gratuidade e amor. 

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia violentamente uma classe 
dirigente ociosa, que vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se 
preocupa 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 
injustiça não tem nada a ver com o projecto que Deus sonhou para os homens e para 
o mundo. 

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? 

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 
recompensado. 

Talvez a catequese que o Evangelho de hoje nos apresenta nos pareça, à 
partida, demasiado radical: não temos o direito de ser ricos, de gozar os bens que 
conquistámos honestamente?    No entanto, convém termos consciência de que 
cerca de um quarto da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos 
disponíveis do planeta; e que três quartos da humanidade têm de contentar-se com 
os outros 20% dos recursos. Isto é justo? É justo que várias dezenas de milhares de 
crianças morram diariamente por causa da fome e de problemas relacionados com a 
subnutrição, enquanto o primeiro mundo destrói as colheitas para que o excesso de 
produção não obrigue a baixar os preços? É justo que se gastem em festas sociais 
quantias que davam para construir uma dúzia de escolas ou meia dúzia de hospitais 
num país do quarto mundo? 

Por muito pobres que sejamos, devemos continuamente 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, açambarcadora, exclusivista (há 
“pobres” cujo sonho é, apenas, levar uma vida igual à dos ricos). E não 
esqueçamos: é a Palavra de Deus que nos questiona continuamente e que nos 
permite a mudança de um coração egoísta para um coração capaz de amar e de 
partilhar. 
 
 

ORAÇÃO 
Senhor, hoje peço-Te a graça de prestar mais atenção àqueles 

que vivem a meu lado. Que o meu olhar não se fixe apenas em mim e 
nas minhas ocupações, mas tenha a capacidade de se estender ao 
mundo que me rodeia. E que, neste alargar de horizonte, na atenção 
às necessidades dos outros, eu encontre o sentido para a minha vida 
e Te estenda a minha mão. 


