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Exclusividade?...

XXVI Domingo do Tempo Comum
Ano C

Exclusividade?...
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XXVI Domingo do Tempo Comum
(Exclusividade da verdade?...)

1.ª Leit. – Am 6, 1a. 4-7; 
Salmo – Sal 145 (146), 7. 8. 9. 10;
1.ª Leit. – 1 Tim 6, 11-16;
Evangelho – Lc 16, 19-31.

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 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.

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.

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?
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
 o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, 
 estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
 Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
 reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso
 e a vós, irmãos,
 que pequei muitas vezes
 por pensamentos e palavras, actos e omissões,
 por minha culpa, minha tão grande culpa.
 E peço à Virgem Maria,
 aos Anjos e Santos,
 e a vós, irmãos,
 que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso 
 tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados
 e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós. 
 Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
 Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
 Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:
 Senhor, que dais a maior prova do vosso poder
 quando perdoais e Vos compadeceis,
 derramai sobre nós a vossa graça, para que, 
 correndo prontamente para os bens prometidos,
 nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura da Profecia de Amós    (Am 6, 1a.4-7)

«Agora acabará o bando dos voluptuosos»

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.



— 112 —

Salmo Responsorial
Salmo 145 (146), 7-10 (R.1b)

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor. 

O Senhor faz justiça aos oprimidos,
dá pão aos que têm fome
e a liberdade aos cativos. 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos,
o Senhor levanta os abatidos,
o Senhor ama os justos. 

O Senhor protege os peregrinos,
ampara o órfão e a viúva
e entrava o caminho aos pecadores. 

O Senhor reina eternamente.
O teu Deus, ó Sião,
é Rei por todas as gerações. 
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo a Timóteo      
        (1 Tim 6, 11-16)

«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor»

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.

Aclamação ao Evangelho
(2 Cor 8, 9)

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...

  Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre,
   para nos enriquecer na sua pobreza.   
Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(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»

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 
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– 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.

Para a Reflexão Homilética
Eis ainda uma parábola sobre a má riqueza. Notemos, em primeiro lugar, 

que é a única parábola em que Jesus dá um nome a um dos protagonistas da 
história que inventa. O pobre chama-se Lázaro. Este nome, em hebraico, 
significa “Deus socorreu”. É bem isto que Jesus fez pelo seu amigo. O rico, 
esse, é descrito com todo o fausto que o rodeava: vestidos luxuosos, festins 
sumptuosos e quotidianos. Mas não tem nome. Ele é “o rico”. Aos olhos de 
Deus, os que ocupam o primeiro lugar são os pobres. Vamos mais longe. Uma 
frase é central no relato: “Lázaro bem desejava saciar-se do que caía da mesa 
do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas”. Uma frase muito 
próxima da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo lamenta não 
poder comer as bolotas dos porcos. O filho mais novo simboliza, sem dúvida, 
o homem pecador fechado na sua solidão. O pobre Lázaro, esse, é vítima do 
pecado do rico, mas o resultado é o mesmo: não são vistos por ninguém. Nin-
guém lhes dá atenção. Só os cães vêm lamber as chagas do pobre. Temos aí 
uma descrição muito realista do que são muitas vezes as nossas relações. “O 
rico” é um nome anónimo. As nossas relações não são muitas vezes anónimas? 
Mesmo com os nossos mais próximos, não acontece, por vezes, que não os 
vemos verdadeiramente, a ponto de esquecer simplesmente de lhes dizer bom 
dia, de estar atentos a eles. A indiferença é verdadeiramente um pecado que 
pode matar. Nomeando o pobre Lázaro, Jesus recorda-nos, ao contrário, que, 
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para Ele e para o seu Pai, cada ser humano é olhado como único. Jesus veio 
compensar o olhar vazio e anónimo do rico. Veio socorrer todos os pobres – é 
o sentido do nome de Lázaro! Mais ainda que Moisés e os profetas, é Jesus 
que devemos escutar, para agir como Ele.

Quantas vezes andamos preocupados com o nosso bem-estar material e 
nos esquecemos do nosso bem-estar espiritual! A parábola do rico avarento 
e do pobre Lázaro é uma chamada de atenção para trabalhar valores como a 
atenção ao próximo, a caridade, a fé na revelação de Deus e de Jesus Cristo, 
a esperança na vida eterna. A vida humana não se reduz ao plano material e 
presente, o homem tem como finalidade o eterno e a comunhão com Deus. 
Por conseguinte, a par com o trabalho para alcançar a comodidade material, 
devemos trabalhar para alcançar o Céu e para isso devemos ajudar os neces-
sitados a ter uma vida digna. Este é o caminho para a comunhão com Deus!

 “Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão…” 
O rico nem sequer vê o pobre Lázaro! O contrário do amor não consiste 

no ódio, mas sim na indiferença, para a qual o outro nem sequer existe. Estas 
duas personagens da parábola são construídas em contraste uma com a outra, 
enquanto o rico se veste com o melhor e se banqueteia sumptuosamente, Lázaro 
está coberto de chagas e deseja comer as migalhas que caem da mesa do rico. 
O rico é ainda colocado em contraponto com os cães. Enquanto um é absolu-
tamente insensível às necessidades de Lázaro, os outros lambem-lhe as feridas.

 “Eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam…” 
A parábola de Jesus ainda nos diz que a Palavra de Deus é central na nossa 

vida e que sem ela não nos podemos salvar. As Sagradas Escrituras, juntamente 
com o sofrimento dos pobres, são o melhor testemunho da Vontade de Deus 
para cada um de nós. Se nos fecharmos à Palavra corremos o perigo de desviar-
-nos do caminho da rectidão moral e da vontade divina, tal como aconteceu ao 
rico avarento e aos seus irmãos que se fizeram surdos a Moisés e aos profetas.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
  Supliquemos a Jesus Cristo,
  que ama todos os homens
  e a todos chama à felicidade eterna,
  que atenda a nossa oração universal,
  dizendo confiantes:
    «Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos».



— 117 —

1. Pelo nosso arcebispo N..., dado por Deus à sua Igreja,
 pelos presbíteros ao serviço do Evangelho
 e pelos diáconos, servidores da caridade,
 oremos ao Senhor.

2. Pelos homens com responsabilidades mundiais,
 pelos que tomam a defesa dos mais pobres
 e pelos profetas que Deus envia,
 oremos ao Senhor.

3. Pelos que são humilhados como Lázaro,
 pelos que são atormentados como o rico
 e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo,
 oremos ao Senhor.

4. Pelos emigrantes em busca de trabalho,
 por todos os excluídos deste mundo
 e por aqueles que foram vítimas de acidentes,
 oremos ao Senhor.

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas,
 pelos que vão entrar no último ano de estudos
 e pelos que já terminaram, mas estão desempregados,
 oremos ao Senhor.

6. Por nós próprios que escutámos Jesus Cristo,
 pelos que guardam no coração a sua mensagem
 e por aqueles que depressa a vão esquecer,
 oremos ao Senhor.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que não cessais de nos interpelar pela Palavra,
 abri os ouvidos do nosso coração
 a voz daqueles que nos chamam a servi-los,
 e fazei que não sejamos indiferentes
 às suas necessidades e problemas.
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da terra e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Pão da Vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
 fruto da videira e do trabalho do homem,
 que hoje Vos apresentamos
 e que para nós se vai tornar Vinho da Salvação.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Orai, irmãos, 
 para que o meu e o vosso sacrifício
 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
 para glória do Seu nome,
 para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação
 e fazei que por ela se abra para nós
 a fonte de todas as bênçãos.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
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Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte, 
 a Vós que tudo criastes e pusestes à nossa disposição,
 mas que não cessais de chamar a nossa atenção 
 para os perigos da riqueza.
 A cada época, pela boca dos profetas, 
 educais o vosso povo nesse sentido.
 Quando o rico Faraó, rei do Egipto, 
 reduziu os judeus à escravidão,
 suscitastes Moisés para os libertar.
 Para nos mostrardes o perigo do apego à riqueza,
 enviastes o vosso Filho, nascido pobre,
 trabalhando para ganhar o seu sustento,
 morrendo na cruz numa pobreza total.
 Hoje, Ele repete-nos que as bem-aventuranças
 são as portas para entrarmos no vosso reino.
 Hoje, Ele continua a convidar-nos a não fecharmos o coração, 
 os ouvidos, os olhos, diante dos infelizes,
 mas a tratá-los como suas imagens sofredoras. 
 É por isso que, unidos aos anjos e santos, 
 e animados pelo Espírito Santo
 proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz: 

      Santo, Santo, Santo...

Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
 Deus, amigo dos homens,
 que sempre os acompanhais no seu caminho.
 Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
 que está presente no meio de nós
 quando nos reunimos no seu amor
 e, como outrora aos discípulos de Emaús,
 Ele nos explica o sentido da Escritura
 e nos reparte o pão da vida.
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 Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
 enviai o vosso Espírito Santo,
 para que santifique este pão e este vinho,
 de modo que se convertam para nós
 no Corpo e Sangue @ de Nosso Senhor Jesus Cristo.

 Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
 tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
 e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

 Tomai todos e comei. 
 Isto é o meu Corpo 
 que será entregue por vós.
 De igual modo, depois da Ceia, tomou o cálice
 e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

 Tomai todos e bebei. 
 Este é o cálice do meu Sangue,
 o Sangue da nova e eterna aliança 
 que será derramado por vós e por todos 
 para remissão dos pecados. 
 Fazei isto em memória de mim.
Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
 Proclamamos a Vossa Ressurreição,
 Vinde, Senhor Jesus!
Pres. – Pai Santo,
 celebrando o memorial de Cristo,
  vosso Filho, nosso Salvador,
 que pela sua paixão e morte na cruz
 fizeste entrar na glória de ressurreição
 e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
 anunciamos a obra do vosso amor,
 enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
 e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
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 Olhai para a oblação da vossa Igreja,
 na qual Vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho,
 como nos foi deixado,
 para que, pelo Espírito do vosso amor,
 sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
 entre os membros do vosso Filho,
 cujo Corpo e Sangue comungámos.

 Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
 em comunhão com o nosso Papa N...
 e o nosso Arcebispo N...,
 com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
 e todo o povo por Vós resgatado.
 Abri os olhos do nosso coração
 às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
 inspirai as nossas palavras e obras
 para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
 e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
 segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.

 Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
 da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
 para que em todos os homens 
 se renove a esperança do mundo.

 Lembrai-Vos dos nossos irmãos
 que morreram na paz de Cristo
 e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
 admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto
 e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

 E também a nós,
 a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
 recebei-nos na morada eterna,
 onde viveremos sempre convosco
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 e, com a bem-aventurada Virgem Maria, 
 Mãe de Deus e nossa Mãe,
 com os Apóstolos e os Mártires
 e em comunhão com todos os Santos,
 Vos louvaremos e glorificaremos.
 Por Jesus Cristo, vosso Filho.

  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
  A Vós, Deus Pai todo-poderoso, 
  na unidade do Espírito Santo, 
  toda a honra e toda a glória 
  agora e para sempre. 
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
  perdoai-nos as nossas ofensas,
  assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
  e não nos deixeis cair em tentação; 
  mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado, 
 especialmente do sectarismo e da intolerância
 que nos levam a considerar-nos
 como os únicos proprietários da verdade e dos bens,
 excluindo os outros 
 como se não fossem vossos filhos e nossos irmãos.
 Que o Vosso Espírito nos abra
 aos valores e às qualidades dos outros,
 para trabalharmos unidos por um mundo melhor,
 enquanto esperamos a vinda gloriosa 
 de Jesus Cristo nosso Salvador.
Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. 
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, 
  que pelo Vosso Espírito
  nos tornais tornais próximos de Deus, Vosso Pai,
  e dos outros homens, nossos irmãos,
  iluminai-nos com a Vossa luz
  e aquecei-nos com o Vosso amor
  para sabermos respeitar-nos e enriquecer-nos
  com as nossas diferenças,
  segundo a vossa vontade, 
  Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos – O amor de Cristo nos uniu. 
Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo. 

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor. 
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
 mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Fazei, Senhor, 
 que este sacramento celeste
 renove a nossa alma e o nosso corpo,
 para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte,
 possamos tomar parte na sua herança gloriosa.
 Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
 e vos seja favorável.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
 e vos conceda a paz.
R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
 Pai, Filho e @ Espírito Santo!
R.: Amén.

O Espírito Santo precede-nos
nos nossos encontros com os outros.
Deixemo-nos conduzir por Ele,
e o mundo será menos intransigente
e mais fraterno.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


