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mensagem de saudação

«Quem é o meu próximo?» A pergunta deste domingo incomoda, faz-nos 
sair da nossa zona de conforto, desafia-nos a olhar com misericórdia. O 
acontecimento narrado no Evangelho de hoje, do homem que foi assaltado 
e do samaritano que o ajudou, vai-se refazendo e recompondo na nossa 
própria história. É preciso não deixar que o nosso coração fique duro; é 
preciso estender a mão, abraçar, partilhar vida e esperança.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Deuteronómio 30, 10-14
“Esta palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu 
coração, para que a possas pôr em prática”.

Salmo 68 (69) Procurai, pobres, o Senhor e encon-
trareis a vida!

“Escuta-me, Senhor… volta-te para mim pela tua grande misericórdia”.

2ª Leitura: Colossenses 1, 15-20
“Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível… por Ele e para Ele tudo foi 
criado”.

evangelho: Lucas 10, 25-37
“Jesus perguntou-lhe: «quem foi o próximo deste homem?» Ele respon-
deu: «o que teve compaixão dele». Disse-lhe Jesus: «então vai e faz o 
mesmo»”.http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina
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miSSAS nAS cApeLAS

Na próxima 3ª feira, dia 12, haverá missa na capela da Quinta da Ferraria 
às 19h00.

ActiViDADeS com joVenS
 

Nos dias 22 e 23 de Julho teremos um encontro de convívio, oração e refle-
xão. Começamos dia 22, sexta feira, com o jantar e terminamos dia 23 com 
a celebração da Missa na Paróquia.

jornADAS munDiAiS DA juVentuDe
 

No próximo ano, em Agosto, vão realizar-se em Lisboa as Jornadas Mun-
diais da Juventude 2023 onde se espera a presença de mais de um milhão 
de jovens de todo o mundo. Para podermos organizar-nos como paróquia, 
precisamos saber quantos jovens querem participar. Para isso estão abertas 
as pré-inscrições através das redes sociais da paróquia ou do contacto com 
os animadores.

ornAmentAção DA igrejA
 

No dia 16 de Julho está a cargo do lugar de Casal das Freiras. A 23 e 30 de 
Julho é a vez do Casal do Rio.



Refletindo com o Papa

“Hoje temos em mãos a célebre parábola do ‘Bom Samaritano’. Interroga-
do por um doutor da Lei sobre o que é necessário para possuir a vida eterna, 
Jesus convida-o a encontrar a resposta nas Escrituras, dizendo: «amarás o 
Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas 
as tuas forças e com todo o teu entendimento; e amarás o próximo como a 
ti mesmo». No entanto, havia várias interpretações sobre quem devia ser 
entendido como o ‘próximo’. Com efeito, aquele homem volta a perguntar: 
«E quem é o meu próximo?» Jesus responde-lhe com esta parábola de hoje 
que se tornou modelo do modo como o cristão deve agir.

O protagonista desta narração é um samaritano que ao longo da estrada 
encontra um homem roubado e espancado pelos salteadores, e cuida dele. 
Sabemos que os judeus tratavam os samaritanos com desprezo, consideran-
do-os alheios ao povo eleito. Portanto, não é por acaso que Jesus escolhe 
precisamente um samaritano como personagem positivo da parábola. Deste 
modo, quer superar o preconceito, mostrando que até um estrangeiro, até 
alguém que não conhece o verdadeiro Deus e não frequenta o seu templo, 
é capaz de se comportar segundo a sua vontade, sentindo compaixão pelo 
irmão necessitado e socorrendo-o com todos os meios à sua disposição.

Por aquela mesma estrada, antes do samaritano, já tinham passado um 
sacerdote e um levita, ou seja, pessoas que se dedicavam ao culto de Deus. 
Contudo, vendo o pobre homem no chão foram em frente sem parar, pro-
vavelmente para não se contaminarem coim o seu sangue. Antepuseram 
uma regra humana – não se contaminar com o sangue –, ligada ao culto, ao 
grande mandamento de Deus que deseja antes de tudo misericórdia.

Portanto Jesus propõe como modelo o samaritano, precisamente alguém 
que não tinha fé! Também nós pensamos em muitas pessoas que conhece-
mos, talvez agnósticas, que praticam o bem. Este samaritano, mesmo não 
tendo fé, amando o irmão como a si mesmo, demonstra que ama a Deus com 
todo o coração e com todas as suas forças – ao Deus que ele não conhecia 
– e, ao mesmo tempo, exprime verdadeira religiosidade e plena humanidade.

Depois de ter narrado esta parábola, Jesus pergunta ao doutor da Lei: 
«Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas 
mãos dos salteadores»? Deste modo, jesus realiza uma inversão em relação 

à pergunta do seu interlocutor e também à lógica de todos nós. Leva-nos a 
entender que não somos nós mas sim a pessoa em situação de necessida-
de que deve poder reconhecer quem é o seu próximo ou seja, quem teve 
compaixão por ele. Ser capaz de ter compaixão: eis a chave! Esta é a nossa 
chave. Se diante de uma pessoa necessitada não sentires compaixão, se o 
teu coração não se comover, quer dizer que algo está errado…

O próprio Jesus é a compaixão do Pai por nós (…). A misericórdia por 
uma vida humana em verdadeira necessidade é o verdadeiro semblante do 
amor. É assim que nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus e que se 
manifesta o amor do Pai: «Sede misericordiosos como o vosso Pai é mise-
ricordioso». E Deus, nosso Pai, é misericordioso porque tem compaixão; é 
capaz de sentir esta compaixão, de se aproximar da nossa dor, do nosso 
pecado, dos nossos vícios, das nossas misérias.

A Virgem Maria nos ajude a compreender e, sobretudo, a viver cada vez 
mais o vínculo inseparável que existe entre o amor a Deus, nosso Pai, e o 
amor concreto e generoso pelos nossos irmãos, e nos conceda a graça de 
sentir compaixão e crescer na compaixão.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. Que sentimento provoca em ti o facto de saberes que «o teu nome está 
inscrito no Céu»? 
3. A alegria é o sinal de que estamos no caminho certo. Quais as coisas que 
te dão mais alegria?

Proposta da semana: 

Semana da “compaixão”. Ter gestos concretos de solidariedade e partilha 
pelos que mais precisam. Acolhê-los como parte da nossa vida.


