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Palavra ...            
 

O BANQUETE DA GRATUIDADE 
 

A liturgia deste domingo leva a assembleia a reno-
var a grande opção que dá sentido e plenitude à vida 
cristã: a opção de permanecer fiel, como pessoas do 
Reino, ao chamamento de Deus, ao amor imenso do 
Pai. A grande opção é valorizada por dois pontos lu-
minosos: de um lado, o banquete messiânico e a 
veste nupcial, imagens da dádiva de Deus ao 
mundo, do seu projeto de felicidade para o ho-
mem; do outro, a liberdade responsável dos cren-
tes, que amadurece na conversão e na gratuidade. 

O grande “banquete” descrito pelo profeta Isaías não exclui nin-
guém, não está reservado nem a um grupo de privilegiados nem a 
seitas escatológicas de eleitos. O oráculo abraça todas as na-
ções da terra. Deus convida todos na consistência pessoal do 
Seu amor, está pronto a transfigurar infelicidades e desventu-
ras que o homem experimenta na sua vida quotidiana, numa pro-
messa plena, de que já se vêem as primícias nas comunidades 
hodiernas vivas como a de Filipos. Paulo elogia a gratuidade e a 
alegria que o irmana com os seus amados Filipenses, porque a 
dádiva participa na gestão do futuro de comunhão que Deus deci-
diu e está inaugurando. 
 

*** 
 

A parábola evangélica atualiza a profecia de Isaías da hospi-
talidade universal do Senhor, com uma dupla novidade que faz 
aumentar o nosso assombro e a nossa gratidão. O banquete 
celebra as núpcias do “filho”: aos convidados é marcado o en-
contro com o acontecimento por excelência do mistério do Reino, 
sinal da misericórdia e da gratuidade do Pai. A segunda novida-
de mostra-se na oferta de um chamamento, cuja grandeza não 
pode ser compreendida sem o “espírito de sabedoria” concedido 
pelo Pai.  



Comunidade 
 

 
Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa para 
2018.  

 

Lembramos todos os paroquianos das seguintes instruções para a marcação de 
missas: 
 

As missas das 9h, durante a semana e todas as missas de fim-de-semana são 
individuais. Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as inten-
ções em cada missa, não sendo possível acrescentar outras intenções. 
 

As missas das 19h, de 2ª a 6ª, são as chamadas “missas comunitárias”. Nestas 
missas é possível a marcação de várias intenções. Por decisão do Conselho 
Pastoral Paroquial foi imposto um limite de 15 intenções por missa. 
 

As intenções deverão ser marcadas na Secretaria Paroquial, no horário da mes-
ma: 
2ª feira - das 14h30 às 18h 
3ª a 6ª, das 9h às 13h30 e das 14h30 às 18h. 

 
 
Também já está disponível a agenda para a marcação de Baptismos e 
Casamentos. 
Os Baptismos deverão ser marcados com, pelo menos, um mês de 
antecedência, enquanto que os Casamentos o deverão ser com três 
meses. 
As marcações deverão ser efectuadas no Cartório Paroquial, no horá-
rio:  
2ª a 5ª das 15h às 19h  
6ª das 15h ás 18h 



Informando 
 
Voltemos, então, às catequeses de S. João Paulo II (SJP II) sobre os Sal-
mos, que se prolongaram por muito tempo, nas audiências das quartas-
feiras. Interrupções pontuais, estiveram relacionadas ou com as épocas 
litúrgicas e outros aspectos da vida da Igreja, ou com acontecimentos da 
cidade dos homens.  
Como dissemos, SJP II propõe-se fazer uma leitura que terá sobretudo 
por finalidade evidenciar o significado religioso dos Salmos, mostrando 
como eles, mesmo tendo sido escritos há tantos séculos por crentes he-
breus, podem ser incluídos na oração dos discípulos de Cristo. Por isso, 
deixar-nos-emos ajudar pelos resultados da exegese, mas pôr-nos-emos 
juntos na escola da Tradição, sobretudo escutando os Padres da Igreja.” 
E continuava: “Com efeito, com profunda penetração espiritual, eles sou-
beram discernir e indicar a grande "chave" de leitura dos Salmos no pró-
prio Cristo, na plenitude do seu mistério. Os Padres estavam convencidos 
disto:  nos Salmos fala-se de Cristo. De facto, Jesus ressuscitado aplicou 
a si próprio os Salmos quando disse aos discípulos: "era necessário que 
se cumprisse tudo quanto a Meu respeito está escrito em Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos" (Lc 24, 44). Os Padres acrescentam que nos Sal-
mos se fala a Cristo ou até que é Cristo quem fala. Dizendo isto, eles não 
pensavam apenas na pessoa individual de Jesus, mas no Christus totus, 
no Cristo total, formado por Cristo chefe e pelos seus membros. 
Surge assim, para o cristão, a possibilidade de ler o Saltério à luz de todo 
o mistério de Cristo. Precisamente esta óptica faz emergir também a sua 
dimensão eclesial, que é realçada de maneira particular pelo cântico coral 
dos Salmos. Compreende-se desta forma como os Salmos tenham sido 
assumidos, desde os primeiros séculos, como oração pelo Povo de Deus.  
Se, em alguns períodos históricos, se verificou uma tendência para preferir outras 
orações, foi grande mérito dos monges manter alta na Igreja a chama do Salté-
rio.  
Esta foi a opção vencedora em relação às tendências heréticas que conti-
nuamente atacavam a unidade de fé e de comunhão. A respeito disto, é 
interessante a maravilhosa leitura que Santo Atanásio escreveu a Marce-
lino na primeira metade do século IV quando a heresia ariana alastrava 
atentando contra a fé na divindade de Cristo. Perante os hereges que 
atraíam a si o povo também com cânticos e orações que eram agradáveis 
aos seus sentimentos religiosos, o grande Padre da Igreja dedicou-se 
com todas as suas energias a ensinar o Saltério transmitido pela Escritu-
ra (cf. PG 27, 12 ss.) Foi assim que ao "Pai Nosso", a oração do Senhor 
por antonomásia, se acrescentou a praxe, que depressa se tornou univer-
sal entre os baptizados, da oração dos Salmos. 
Graças também à oração comunitária dos Salmos, a consciência cristã 
recordou e compreendeu que é impossível dirigir-se ao Pai que habita 
nos céus sem uma autêntica comunhão de vida com os irmãos e as irmãs 
que habitam na terra. Além disso, inserindo-se vitalmente na tradição orante 
dos hebreus, os cristãos aprenderam a rezar cantando as magnalia Dei, isto é, as 
grandes maravilhas realizadas por Deus quer na criação do mundo e da humani-
dade, quer na história de Israel e da Igreja. Esta forma de oração tirada das 
Escrituras, não exclui decerto expressões mais livres, e elas continuarão 
não só a caracterizar a oração pessoal, mas também a enriquecer a pró-
pria oração litúrgica, por exemplo com hinos e cânticos.”  
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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 

Conselho Alargado da Família 17 Outubro Terça Centro 21.30 

Conselho Sócio-Caritativo 19 Outubro Quinta Centro 17.00 

Conselho Sócio-Cultural 19 Outubro Quinta Centro 18.45 

Conselho de Pais 19 Outubro Quinta Centro 21.30 

CPM, Sessão 1 20 Outubro Sexta Centro 21.15 

LEITURAS            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 

 

22 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 

Is. 45, 1. 4-6   /  Sal. 95  /  1Tes. 1, 1-5b  /  Mt. 22, 15-21  /  Semana I do Saltério 

Sal. 97 

Sal. 18 A 

Sal. 144 

Sal. 129 

Sal. 31 

Sal. 104 

Lc. 11, 29-32 

Lc. 11, 37-41 

Lc. 10, 1-9 

Lc. 11, 47-54 

Lc. 12, 1-7 

Lc. 12, 8-12 

Rom. 1, 1-7      

Rom. 1, 16-25  

2Tim. 4, 9-17b 

Rom. 3, 21-30a 

Rom. 4, 1-8  

Rom. 4, 13. 16-18  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Acontece … 
 
 

21 de Outubro - Conselho Pastoral Paroquial, 15h30 

 

28 e 29 de Outubro - Formação sobre Liturgia das Ho-

ras, 16h 


