
FOLHA
INFORMATIVA

Nº341
ANO XI

11 a  17
Outubro

 2020

XXVIII DOMINgO 
DO TeMpO 

COMuM

Leitura i  
is 25,6-10a

saLmo 22 (23)
refrão: 

Habitarei 
para sempre 
na casa do 

senHor

Leitura ii
fiLip 4,

12-14.19-20

eVaNGeLHo seGuNDo s. mateus 22, 1-14

“a toDos os poVos se abrem as portas Do reiNo Dos Céus”

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de 
novo aos príncipes dos sacerdotes e 
aos anciãos do povo e, falando em 
parábolas, disse-lhes: “O reino dos 
Céus pode comparar-se a um rei 
que preparou um banquete nupcial 
para o seu filho. Mandou os servos 
chamar os convidados para as bodas, 
mas eles não quiseram vir. Mandou 
ainda outros servos, ordenando-
lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei 
o meu banquete, os bois e os cevados 
foram abatidos, tudo está pronto. 
Vinde às bodas’. Mas eles, sem 
fazerem caso, foram um para o seu 
campo e outro para o seu negócio; 
os outros apoderaram-se dos servos, 
trataram-nos mal e mataram-nos. O 
rei ficou muito indignado e enviou 
os seus exércitos, que acabaram com 
aqueles assassinos e incendiaram 

a cidade. Disse então aos servos: 
‘O banquete está pronto, mas os 
convidados não eram dignos. Ide 
às encruzilhadas dos caminhos e 
convidai para as bodas todos os 
que encontrardes’. Então os servos, 
saindo pelos caminhos, reuniram 
todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala do banquete encheu-se 
de convidados. O rei, quando entrou 
para ver os convidados, viu um 
homem que não estava vestido com 
o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, 
como entraste aqui sem o traje 
nupcial?’. Mas ele ficou calado. O rei 
disse então aos servos: ‘Amarrai-lhe 
os pés e as mãos e lançai-o às trevas 
exteriores; aí haverá choro e ranger 
de dentes’. Na verdade, muitos 
são os chamados, mas poucos os 
escolhidos”.

DO

Padre Paulo

Uma vez mais, a parábola do 
banquete serve para simbolizar o 
reino de Deus. Jesus anuncia aos 
seus ouvintes que o Evangelho, por 
eles rejeitado, vai ser anunciado a 
outros, e, destes, muitos o hão-de 

aceitar. Não é já a raça de Abraão 
segundo a carne que há-de encher a 
sala do banquete, mas todos aqueles 
que, pela fé, se hão-de tornar filhos 
de Abraão. A todos os povos se 
abrem as portas do reino dos Céus.
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11 de OutubrO — dOM
S. João XXIII

Início Catequese
2º, 3º, 5º e 6º, Grupos de Vida

Compromisso dos catequistas
11h30

13 de OutubrO — ter
Lectio Divina

15 de OutubrO — QuI
Santa Teresa de Ávila

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)
iG.sra.boa noVa 19h

SegundA A SextA

iG.sto. antÓnio 9h30
iG.sra.boa noVa 19h

perante as várias formas 
atuais de eliminar ou ignorar 
os outros, sejamos capazes 
de reagir com um novo 
sonho de fraternidade e 
amizade social que não se 
limite a palavras”, escreve 
o Papa. | O Papa sublinha 
a necessidade de assumir 
“valores permanentes” e 
rejeita o relativismo, que 
se impõe “sob o véu duma 

presumível tolerância”. | 
“Se devemos, em qualquer 
situação, respeitar a dignidade 
dos outros, isto significa que 
esta não é uma invenção nem 
uma suposição nossa, mas 
que existe realmente neles 
um valor superior às coisas 
materiais e independente das 
circunstâncias e exige um 
tratamento distinto”, precisa.



Nova Encíclica  
‘Fratelli Tutti’ do
Papa Francisco

O Papa Francisco publicou 
a sua nova encíclica ‘Fratelli 
Tutti’, que tem como temática 
central a fraternidade e 
amizade social, propondo esta 
última como alternativa ao 
individualismo e indiferença. | 
“Habituamo-nos a olhar para 
o outro lado, passar à margem, 
ignorar as situações até elas 
nos caírem diretamente em 
cima”, escreve, num texto 
divulgado pelo Vaticano.
O documento, primeiro do 
género em cinco anos, critica a 
tentação de “desinteressar-se 
dos outros, especialmente dos 
mais frágeis”. | “Digamos que 
crescemos em muitos aspetos, 
mas somos analfabetos 
no acompanhar, cuidar e 
sustentar os mais frágeis 
e vulneráveis das nossas 
sociedades desenvolvidas”, 
refere Francisco. | “Assaltam 
uma pessoa na rua e 
muitos fogem, como se 
não tivessem visto nada”, 
lamenta. | O Papa fala numa 
“indiferença acomodada, fria 
e globalizada”, que afeta a 
humanidade e leva a “formas 
de individualismo sem 
conteúdo” alimentadas pela 
“necessidade de consumir 
sem limites”. | “Não será este 
individualismo indiferente 

apoNtameNto
Da semaNa

“Aceitar o Deus cristão como proposta 
universal de felicidade, urgente, eficaz, e 
sempre respeitadora da liberdade, exige 

maturidade de espirito, - tanto mais quando 
não faz distinção entre bons e maus. Mas um 

Deus que considera a nossa dignidade por 
sermos reconhecidos ao seu dom maior – a 

caridade – causa estranheza e contradição à 
maioria dos crentes que ainda hoje se cala e 

fica sem resposta diante do maior atributo de 
Deus. E contudo, como diz U. von Balthasar, 

só o amor é digno de fé. ”

e desalmado em que caímos 
resultado também da preguiça 
de buscar os valores mais 
altos, que estão para além das 
necessidades momentâneas?”, 
questiona. | Francisco diz 
que este individualismo é 
incapaz de gerar liberdade 
ou igualdade, propondo o 
conceito de “amizade social”, 
um “amor que se estende 
para além das fronteiras”, 
como condição para 
“uma verdadeira abertura 
universal”. | “Nenhum Estado 
nacional isolado é capaz de 
garantir o bem comum da 
própria população”, escreve.
O Papa desafia cada ser 
humano a assumir a sua 
vocação de “cidadão do 
próprio país e do mundo 
inteiro, construtor dum novo 
vínculo social”. | A nova 
encíclica dedica um capítulo à 
parábola do Bom Samaritano, 
analisando as personagens 
propostas por Jesus Cristo: 
“Com quem te identificas? É 
uma pergunta sem rodeios, 
direta e determinante: a 
qual deles te assemelhas?”, 
pergunta o Papa. | Diante de 
tanta dor, à vista de tantas 
feridas, a única via de saída é 
ser como o bom samaritano. 
Qualquer outra opção deixa-
nos com os salteadores 
ou com os que passam ao 
largo, sem se compadecer 
com o sofrimento do ferido 
na estrada.” | Francisco 

assinala que o universal 
não deve ser “domínio 
homogéneo, uniforme e 
padronizado duma única 
forma cultural imperante”, 
sugerindo uma inovação 
a “partir dos valores da 
sua própria cultura”. | “A 
busca duma falsa tolerância 
deve dar lugar ao realismo 
dialogante por parte de 
quem pensa que deve ser 
fiel aos seus princípios, mas 
reconhecendo que o outro 
também tem o direito de 
procurar ser fiel aos dele”, 
precisa o Papa na encíclica 
‘Fratelli Tutti’. O Papa 
denuncia  o que qualifica 
como “globalismo” do 
mercado de capitais, que 
responsabiliza pelo aumento 
de desigualdades e injustiças 
sociais. | “O avanço deste 
globalismo favorece 
normalmente a identidade 
dos mais fortes que se 
protegem a si mesmos, 
mas procura dissolver as 
identidades das regiões mais 
frágeis e pobres, tornando-
as mais vulneráveis e 
dependentes. Desta forma, 
a política torna-se cada 
vez mais frágil perante 
os poderes económicos 
transnacionais”, escreve 
Francisco, num texto 
dedicado à “fraternidade 
e amizade social”. | O 
documento, primeiro do 
género em cinco anos, apela 

a uma “globalização dos direitos 
humanos mais essenciais” 
e aponta, como exemplos, a 
necessidade de erradicar a fome 
ou combater o tráfico de pessoas 
e “outras formas atuais de 
escravatura”, que apresenta como 
“vergonha para a humanidade”. | 
Falando num mundo sem rumo, 
o Papa propõe a redescoberta 
de uma “dimensão universal 
capaz de ultrapassar todos os 
preconceitos, todas as barreiras 
históricas ou culturais, todos os 
interesses mesquinhos”. | “Se 
não conseguirmos recuperar 
a paixão compartilhada por 
uma comunidade de pertença e 
solidariedade, à qual saibamos 
destinar tempo, esforço e bens, 
desabará ruinosamente a ilusão 
global que nos engana e deixará 
muitos à mercê da náusea e 
do vazio”, alerta. | A encíclica 
‘Fratelli Tutti’ propõe que os 
vários projetos económicos, 
políticos, sociais e religiosos 
tenham em mente a “inclusão 
ou exclusão da pessoa que sofre” 
como elemento de avaliação. 
| “É necessário fazer crescer 
não só uma espiritualidade da 
fraternidade, mas também e ao 
mesmo tempo uma organização 
mundial mais eficiente para 
ajudar a resolver os problemas 
prementes dos abandonados 
que sofrem e morrem nos países 
pobres”, observa Francisco. | 
“Entrego esta encíclica social 
como humilde contribuição 
para a reflexão, a fim de que, 

PAlAvrAS cOM eSPírItO
santidade
Só Deus é Santo. Só o seu espírito é Santo. Só o seu ungido é 
Santo. Como podemos, então, falar de tantos santos ao longo 
da história da Igreja? Na verdade, nenhum santo o é por si 
mesmo, como resultado do seu esforço ou da sua bondade 
natural. A santidade é obra do próprio Deus em cada um de 
nós. É a presença do seu Santo espírito em nós, amando em 
nós. pelo batismo, cada um de nós é chamado à santidade 
e há de ser santo na medida em que se for tornando uma 
morada desimpedida para a Santíssima Trindade: “Se alguém 
me tem amor, há de guardar a minha palavra; e o meu pai o 
amará, e Nós viremos a ele e nele faremos morada” (Jo 14, 
23). por estas palavras de Jesus, concluímos também que 
o modo de procurar ser morada da SS. Trindade é guardar 
as suas palavras, como quem as escuta e cumpre com 
amor. Assim foi a vida dos santos, na qual reconhecemos a 
santidade de Deus.
padre João 


