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Leitura i  
is 5,1-7

saLmo 79 (80)
refrão: 

A vinhA do 
Senhor é A 

cASA de iSrAel

Leitura ii
fiLip 4,6-9

eVaNGeLHo seGuNDo s. mateus 21, 33-43

“ao serViÇo De Deus”

Naquele tempo, disse Jesus aos 
príncipes dos sacerdotes e aos 
anciãos do povo: “Ouvi outra 
parábola: Havia um proprietário 
que plantou uma vinha, cercou-a 
com uma sebe, cavou nela um 
lagar e levantou uma torre; depois, 
arrendou-a a uns vinhateiros e 
partiu para longe. Quando chegou 
a época das colheitas, mandou os 
seus servos aos vinhateiros para 
receber os frutos. Os vinhateiros, 
porém, lançando mão dos servos, 
espancaram um, mataram outro, e 
a outro apedrejaram-no. Tornou ele 
a mandar outros servos, em maior 
número que os primeiros. E eles 
trataram-nos do mesmo modo. Por 
fim, mandou-lhes o seu próprio filho, 
dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. 

Mas os vinhateiros, ao verem o filho, 
disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua 
herança’. E, agarrando-o, lançaram-
no fora da vinha e mataram-no. 
Quando vier o dono da vinha, que 
fará àqueles vinhateiros?”. Eles 
responderam: “Mandará matar sem 
piedade esses malvados e arrendará 
a vinha a outros vinhateiros, que 
lhe entreguem os frutos a seu 
tempo”. Disse-lhes Jesus: “Nunca 
lestes na Escritura: ‘A pedra que os 
construtores rejeitaram tornou-se 
a pedra angular; tudo isto veio do 
Senhor e é admirável aos nossos 
olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á 
tirado o reino de Deus e dado a um 
povo que produza os seus frutos”.
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Dehonianos 
Liturgia
In Dehoninos

A liturgia do 27º Domingo do Tempo 
Comum utiliza a imagem da “vinha 
de Deus” para falar desse Povo que 
aceita o desafio do amor de Deus e 
que se coloca ao serviço de Deus. 
Desse Povo, Deus exige frutos de 
amor, de paz, de justiça, de bondade 
e de misericórdia. | No Evangelho, 
Jesus retoma a imagem da “vinha”. 
Critica fortemente os líderes judaicos 

que se apropriaram em benefício 
próprio da “vinha de Deus” e que se 
recusaram sempre a oferecer a Deus 
os frutos que Lhe eram devidos. 
Jesus anuncia que a “vinha” vai ser-
lhes retirada e vai ser confiada a 
trabalhadores que produzam e que 
entreguem a Deus os frutos que Ele 
espera.Donativos 
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4 de OutubrO — dOm  
S.Francisco de Assis

6 de OutubrO — ter
Lectio Divina

Reunião de Secretariado 
da Catequese

19h30

7 de OutubrO — QuA
Reunião Pais 1ª Comunhão

21h30 | Ig. Sra. Boa Nova

9 de OutubrO — SeX
Conselho Pastoral Paroquial
21h30 | Salão Paroquial 

11 de OutubrO — dOm
Início Catequese

2º, 3º, 5º e 6º, Grupos de Vida

Compromisso dos catequistas
11h30

HorÁrio GeraL parÓQuia
AcolhiMenTo e cArTÓrio 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CoNfissÕes
iGreJA de STo. AnTÓnio 

2ª a SAB — 10h › 11h 

iGreJA SrA. BoA novA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

missas
dOmingO

iG.STo. AnTÓnio 8h
iG.SrA.BoA novA 10h/11h30/13h/18h/19h15/21h

SÁbAdO

iG.STo. AnTÓnio 9h30/18h (castelhano)

SegundA A SeXtA

iG.STo. AnTÓnio 9h30
iG.SrA.BoA novA 19h



Estamos de volta!!
Queridos paroquianos,
É com alegria que retomamos a publicação do 
nosso boletim paroquial. Depois dum tempo 
de doloroso confinamento provocado por uma 
Pandemia que nos obrigou a refazer e repensar 
a nossa vida, é hora de recomeçar. Muita coisa 
mudou e os tempos são ainda de incerteza e 
apreensão. Como nos lembra o Sr. Patriarca 
na carta que dirigiu a todos os diocesanos a 
pandemia afetou-nos muito, como sociedade 
e como Igreja. Nas suas várias incidências, da 
saúde à economia, do trabalho à escolaridade 
e ao convívio, exigiu-nos e continua a exigir 
solidariedade e solicitude reforçadas. Tudo 
se restringiu nos espaços e limitou nos 
encontros presenciais, condicionalismo que 
só paulatinamente se ultrapassará. Tudo está 
diferente e os desafios são muitos. Como 
comunidade temos que nos reinventar e 
reencontrar nas novas circunstâncias em 
que somos obrigados a viver. Aos poucos 
encontraremos caminho e ultrapassaremos 
obstáculos. Hoje como nunca importa recordar 
a palavra que o Senhor dirigiu aos discípulos 
assustados: Não tenhais medo! Sim! Não 
tenhais medo destes tempos de incerteza. 
Cristo não nos abandona. Ele é o Bom Pastor 
que nos guia e nos leva a superar todas as 
tempestades da vida. com Ele e com Maria, 
querida mãe protectora da nossa paróquia, 
unidos num só coração seremos o que sempre 
fomos, uma comunidade que com humildade 
procura viver com  fé, esperança, amor e 
caridade.  
Com amizade
Padre Paulo

apoNtameNto
Da semaNa

“Estamos confinados 
ao tempo – mais 

do que ao espaço – 
convém frisá-lo: se 

Jesus nos faz dom de 
todas as coisas, pede-

nos contas delas a Seu 
tempo. O problema 
da infidelidade, do 

pecado, diz Fábio 
Rosini, não é o 

pecado em si, mas 
aquilo de que é 

alternativa: o bem, 
o amor à realidade, 
o compromisso com 
a vida, o desejo de a 
cumprir e levar até 

ao fim. A vida é um só 
instante, uma hora 
passageira que nos 

escapa e nos foge, 
lembra Santa Teresa 
de Lisieux, mas cada 

instante pode ser 
nulo ou elevado. 

O tempo não é nosso. 
O tempo não é 

contra nós. 
O tempo é para nós.”

Covid-19: Papa pede 
criatividade na 
resposta à crise

O Papa apelou à 
criatividade das 
comunidades católicas na 
resposta à crise provocada 
pela Covid-19, numa 
mensagem aos membros do 
Conselho das Conferências 
Episcopais da Europa 
(CCEE), reunidos em 
assembleia plenária online.
“A morte de tantos idosos, 
os dramas de famílias 
apanhadas de surpresa 
por uma dor grande e 
ameaçadora, os dramas 
de crianças e jovens 
fechados em casa, os ritos 
religiosos e os cursos de 
formação cristã foram 
suspensos induziram 
não poucos padres e 
religiosos a identificar 
formas corajosas de serviço 
pastoral, testemunhando 
a proximidade paternal e 
terna ao povo”, escreveu 
Francisco.
“Perante a explosão 
de novas pobrezas, é 
necessário que esta 
fantasia de caridade 
continue, mostrando uma 
proximidade cada vez mais 
atenta e generosa com os 
mais fracos”, acrescentou.
“A uma situação 
extraordinária não se 

pode dar uma resposta 
habitual, mas é 
necessária uma reação 
nova e diferente. Para 
isso, é preciso ter um 
coração que saiba ver 
as feridas da sociedade 
e mãos criativas na 
caridade”.

S. Francisco de 
Assis

Nasceu em Assis, no 
ano 1182. Depois de 
uma juventude leviana, 
converteu se a Cristo, 
renunciou a todos os 
bens paternos e entregou 
se inteiramente a Deus. 
Abraçou a pobreza para 
seguir mais perfeitamente 
o exemplo de Cristo e 
pregava a todos o amor 
de Deus. Formou os 
seus companheiros 
com normas excelentes, 
inspiradas no Evangelho, 
que foram aprovadas pela 
Sé Apostólica. Fundou 
também uma Ordem de 
religiosas e uma Ordem 
Terceira para seculares; e 
promoveu a pregação da 
fé entre os infiéis. Morreu 
em 1226.
“Não devemos ser sábios 
e prudentes segundo a 
carne, mas procuremos 
antes ser simples, 
humildes e puros. Nunca 
devemos desejar estar 

acima dos outros, mas 
devemos antes ser servos e 
súbditos de toda a criatura 
humana por amor de Deus. 
E sobre todos aqueles 
que assim procederem e 
perseverarem até ao fim, 
repousará o Espírito do 
Senhor, que neles fará sua 
habitação e morada, e serão 
filhos do Pai celeste, cujas 
obras imitam; eles são 
esposos, irmãos e mães de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.” 
(Da Carta de São Francisco 
de Assis a todos os fiéis)


