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Palavra ...            
 

“Arrendará a vinha a outros vinhateiros” 
 

No decurso da sua missão Jesus teve a oportunidade de 
sentir a rejeição do Evangelho, amadurecida no coração 
dos chefes políticos e religiosos do povo, e ainda o perigo 
que a sua própria vida corria. Na esteira da tradição bí-
blica, testemunhada por Isaías, Jesus, para melhor expri-
mir o sentido dessa rejeição, propõe aos seus ouvintes a 
imagem da “vinha”: o Evangelho, se não for aceite pelos 
judeus, será dado a um outro povo que o saberá acolher 
e fazer frutificar. 
Fazendo uma comparação com a versão de Marcos (cf. 
Mc 12,1-12), observamos que Mateus fez alterações para 
adaptar o texto da parábola à condição da sua comuni-

dade. A situação expressa pela parábola reflete a Galileia rural do séc. 
I d.C. A condição dos camponeses era frequentemente difícil, o que 
provocava situações de grande instabilidade social. A atuação dos vi-
nhateiros da narração evangélica não era por isso desconhecida dos ou-
vintes de Mateus. 
Esta parábola é um desafio para nós: até que ponto aceitamos e 
acolhemos a mensagem do Evangelho, para que frutifique na nossa 
vida? Se o nosso viver não amadurecer o fruto da conversão que Deus 
espera de nós, Ele transferirá as suas promessas para outras pessoas 
mais fiéis que nós. 
 

*** 
 

Se observarmos com atenção o mundo à nossa volta, reparamos que 
existe abuso de poder, corrupção, violência: não são estes, certa-
mente, os frutos que Deus esperava. O Evangelho obriga-nos pois a 
olhar em frente, em direção ao futuro, para transformarmos esses 
frutos da nossa sociedade, que infelizmente não correspondem ao Reino 
para onde caminhamos. 
 

Neste sentido, Paulo exorta-nos a viver na oração, na verdade e na 
justiça, alegrando-nos por tudo o que recebemos de Deus, através de 
Jesus Cristo. Assim estaremos, também nós, em condições de reconhecer 
que o “Deus da paz está connosco”. Podemos dizer que o texto de Paulo 
mostra os frutos que Deus espera de nós, da nossa comunidade cris-
tã, mas também da sociedade civil.  



Comunidade 
 



Informando 
 
1. As eleições autárquicas portuguesas e o Papa Francisco.  
Como todos sabemos, as eleições autárquicas em Portugal foram no 
passado Domingo. E não é que o Papa Francisco já de véspera tinha que 
dizer aos novos autarcas portugueses, confirmados, reeleitos ou eleitos 
de novo, ou eleitos pela primeira vez? E logo no dia de reflexão! Sim o 
Papa recebeu a 30 de Setembro, membros da Associação Nacional dos 
Municípios ... Italianos. E disse-lhes coisas aparentemente simples:  
 “Quem governa deve ter a virtude da prudência, da coragem, e da 
ternura.” E aplicando ao que seriam os nossos presidentes de Câmara: 
“Um prefeito deve ter a virtude de prudência para governar, mas também 
a virtude da coragem para avançar e a virtude da ternura para se 
aproximar dos mais fracos”. 
Para o Papa é necessário “uma política e uma nova economia centrada na 
ética” e os líderes das várias cidades devem “visitar os subúrbios”, urbanos, 
sociais e existenciais, porque “o ponto de vista do último” indica melhor 
as “necessidades reais” das populações e afasta “soluções aparentes”. 
“Francisco propôs aos prefeitos italianos a construção de uma cidade que 
‘não admite os sentidos únicos do individualismo exasperado’, onde nun-
ca se dissociam ‘o interesse privado do público’ e que não suporte os 
‘becos cegos da corrupção’” 
“Na audiência aos membros da Associação Nacional de Municípios Italia-
nos o Papa desafiou à construção de ‘comunidades onde cada um se sinta 
reconhecido como pessoa e cidadão, titular de direitos e deveres’”. Refe-
riu-se também à necessidade de “uma política de acolhimento e de inte-
gração” que “não deixe à margem” os que chegam às várias cidades. 
Afirmando que compreende o “desconforto” de muitos cidadãos pela che-
gada maciça de muitos migrantes e refugiados, o Papa disse que é neces-
sário promover “espaços de encontro pessoais e conhecimento mútuo”. 
“Para abraçar e servir esta cidade é necessário um coração bom e gran-
de, para aí guardar a paixão pelo bem comum”, sublinhou.” (cito a partir da 
Ecclesia, de 30 de Setembro de 2017) 
Sabemos bem, todos, que isto tem impacto porque tem autoridade. E 
tem autoridade porque é autêntico e é o mesmo que o Papa pede aos da 
sua própria “casa”, nós todos, os cristãos, enquanto membros de uma 
Igreja viva. Não lhe retiremos nós autoridade, distanciando a nossa práti-
ca deste modelo.  
 

2. “ … não tanto porque a lasanha estava mesmo boa, …”  
Em visita a Bolonha, neste início de Outubro, Francisco, presidiu a um 
“almoço de solidariedade”, que reuniu cerca de mil pessoas, entre elas 
pobres, refugiados e presos. E aí falou da centralidade dos mais frágeis, 
insistindo que “Jesus não descarta ninguém, não despreza”.  
Mas foi uma referência feita mais tarde que retivemos. Ficámos a saber o 
que é para o Papa um almoço bom.   
 “Hoje, gostei muito do almoço: não tanto porque a lasanha estava mes-
mo boa, mas gostei porque ali estava o povo de Deus, também os mais 
pobres, ali, e os pastores estavam lá, todos no meio do povo de Deus.” E 
para nós, o que é um almoço bom? É bom saber apreciar-se a lasanha, 
mas … 
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Secretariado Permanente 10 Outubro Terça Centro 21.30 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

10 Outubro 
12 Outubro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Reunião Obra da Sagrada Família 11 Outubro Quarta Centro 17.00 

Pastoral da Saúde 12 Outubro Quinta Centro 16.30 

Conselho de Liturgia 12 Outubro Quinta Centro 21.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Outubro Sexta Igreja 15.00 

Festa do Acolhimento 14 Outubro Sábado Centro 12.00 

Reunião de Leitores 14 Outubro Sábado Centro 16.00 

LEITURAS            8 - DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM 

Is. 5, 1-7   /  Sal. 79  /  Filip. 4, 6-9  /  Mt. 21, 33-43  /  Semana III do Saltério 

 

15 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 

Is. 25, 6-10a   /  Sal. 22  /  Filip. 4, 12-14. 19-20  /  Mt. 22, 1-14  /  Semana IV do Saltério 

Sal. Jonas 2 

Sal. 129 

Sal. 85 

Sal. 1 

Sal. 9 A 

Sal. 96 

Lc. 10, 25-37 

Lc. 10, 38-42 

Lc. 11, 1-4 

Lc. 11, 5-13 

Lc. 11, 15-26 

Lc. 11, 27-28 

Jonas 1, 1 — 2, 1. 11      

Jonas 3, 1-10  

Jonas 4, 1-11 

Mal. 3, 13-20a 

Joel 1, 13-15 — 2, 1-2  

Joel 4, 12-21  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Acontece … 
 
 

13 de Outubro - Procissão de Nossa Senhora, Bairro Novo (Quem 

pretender levar o andor, deverá inscrever-se na Secretaria) 

21 de Outubro - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30 

28 e 29 de Outubro - Formação sobre Liturgia das Horas, 16h 


