
 

 

 

Palavra 
A VINHA DO SENHOR 

 
A liturgia do XXVII 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. 
Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da soli-
citude de Deus pela sua "vinha". Esse amor e essa solicitude não 
podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e 
de injustiça... O Povo de Deus tem de deixar-se transformar pelo 
amor sempre fiel do Senhor e produzir os frutos bons que Deus 
aprecia - a justiça, o direito, o respeito pelos mandamentos, a 
fidelidade à Aliança. 

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. 
Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipos - e todos 
os que fazem parte da "vinha de Deus" - a viverem na alegria e na serenidade, 
respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os frutos que 
Deus espera da sua "vinha". 
 

*** 
 
4. Motivada por esta santa inquietude, a Igreja, «fiel à própria tradição e, ao 
mesmo tempo, consciente da sua missão universal, é capaz de entrar em comuni-
cação com as diversas formas de cultura, com o que se enriquecem tanto a pró-
pria Igreja como essas várias culturas»[4]. De facto, o encontro fecundo e criativo 
entre o Evangelho e a cultura conduz a um progresso verdadeiro: de um lado, a 
Palavra de Deus encarna-se na História dos homens renovando-a; de outro lado, 
«a Igreja […] pode também ser enriquecida, e de facto o é, com a evolução da vi-
da social»[5], de modo a aprofundar a missão que lhe foi confiada por Cristo, para 
melhor a expressar no tempo em que se vive. 
5. A Igreja anuncia que o Verbo «se fez carne e veio habitar no meio de nós» (Jo 
1, 14). Esta Palavra de Deus, que ama habitar entre os homens, na sua inesgotá-
vel riqueza[6] foi acolhida no mundo inteiro por povos diversos, promovendo as 
suas aspirações mais nobres, incluindo o desejo de Deus, a dignidade da vida de 
cada pessoa, a igualdade entre os homens e o respeito pelas diferenças na única 
família humana, o diálogo como instrumento de participação, anseio pela paz, o 
acolhimento como expressão de fraternidade e solidariedade, a tutela responsável 
da criação[7]. 

(continua na página 3) 
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Não é pensável, então, que uma tal novidade, cuja difusão até os confins do mun-
do ainda está inacabada, desapareça ou, pior, se dissolva[8]. Para continuar o per-
curso da Palavra, é necessário que nas comunidades cristãs se faça uma decisiva 
escolha missionária, «capaz de transformar tudo, para que os costumes, os esti-
los, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal pro-
porcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação»[9]. 
 

II. A paróquia no contexto contemporâneo 
 
6. Tal conversão missionária, que leva naturalmente também a uma reforma das 
estruturas, diz respeito em modo particular à paróquia, comunidade reunida ao 
redor da Mesa da Palavra e da Eucaristia. 
A paróquia possui uma longa história e teve, desde o início, um papel fundamen-
tal na vida dos cristãos e no desenvolvimento e no trabalho pastoral da Igreja; já 
nos escritos de São Paulo se pode verificar a sua primeira intuição. Alguns textos 
paulinos, realmente, mostram a constituição de pequenas comunidades como 
igrejas domésticas, identificadas pelo Apóstolo simplesmente com o termo 
“casa” (cfr., por exemplo, Rm 16, 3-5; 1 Cor 16, 19-20; Fil 4, 22). Nestas “casas” 
pode-se descobrir o nascimento das primeiras “paróquias”. 
7. Desde a sua origem, então, a paróquia coloca-se como resposta a uma exigên-
cia pastoral precisa, aproximar o Evangelho ao Povo através do anúncio da fé e 
da celebração dos sacramentos. A mesma etimologia do termo torna compreensí-
vel o sentido da instituição: a paróquia é uma casa no meio das casas[10] e corres-
ponde à lógica da Encarnação de Jesus Cristo, vivo e atuante na comunidade hu-
mana. Essa, então, visualmente representada pelo edifício de culto, é sinal da 
presença permanente do Senhor Ressuscitado no meio do seu Povo. 
8. A configuração territorial da paróquia, todavia, hoje é convidada a confrontar-
se com uma característica peculiar do mundo contemporâneo, em que a crescente 
mobilidade e a cultura digital dilataram os seus limites. De facto, de um lado, a 
vida das pessoas identifica-se sempre menos com um contexto definitivo e imutá-
vel, mas desenvolve-se “num território global e plural”; de outro lado, a cultura 
digital modificou de maneira irreversível a compreensão do espaço, e a linguagem 
e os comportamentos das pessoas, especialmente das gerações jovens. 
Além disso, é fácil pressupor que o contínuo desenvolvimento da tecnologia modi-
ficará ulteriormente o modo de pensar e a compreensão que o homem terá de si 
e da vida social. A rapidez das alterações, a mudança dos modelos culturais, a 
facilidade de deslocação e a velocidade da comunicação estão a transformar a 
percepção do espaço e do tempo. 
9. A paróquia, como comunidade viva dos fiéis, está inserida em tal contexto, que 
o vínculo com o território tende a ser sempre menos observado, os lugares de 
pertença tornam-se múltiplos e corre-se o risco das relações interpessoais se dis-
solverem no mundo virtual sem compromisso nem responsabilidade com o pró-
prio contexto relacional. 
10. Percebe-se hoje que tais mudanças culturais e a alterada relação com o terri-
tório estão a promover na Igreja, graças à presença do Espírito Santo, um novo 
discernimento comunitário, «que consiste no ver a realidade com os olhos de 
Deus, na ótica da unidade e da comunhão»[11]. É, portanto, urgente envolver todo 
o Povo de Deus na responsabilidade de acolher o convite do Espírito, para realizar 
processos de “rejuvenescimento” do rosto da Igreja. 
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Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 19h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS           4 - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM 

Is. 5, 1-7   /  Sal. 79 (80)  /  Filip. 4, 6-9  /  Mt. 21, 33-43  /  Semana III do Saltério  

 

11 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 
Is. 25, 6-10a   /  Sal. 22 (23)  /  Filip. 4, 12-14. 19-20  /  Mt. 22, 1-14  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 110 (111) 

Sal. 138 (139) 

Sal. 116 (117) 
Sal. Lc. 1, 69-75 

Sal. 110 (111) 

Sal. 104 (105) 

Lc. 10, 25-37 

Lc. 10, 38-42 

Lc. 11, 1-4 
Lc. 11, 5-13 

Lc. 11, 15-26 

Lc. 11, 27-28 

Gal. 1, 6-12 

Gal. 1, 13-24 

Gal. 2, 1-2. 7-14 
Gal. 3, 1-5 

Gal. 3, 7-14 

Gal. 3, 22-29 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Crismas 4 Outubro Domingo Igreja 18h30 

Abertura da Catequese 17 Outubro Sábado Igreja 10h30 

Horário das Missas: 
 

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

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

Horário das Confissões:         Marcar na secretaria 
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 17h00 às 19h00  

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

