
 

 

 

Palavra 
O BANQUETE DO REINO 

 
A liturgia do XXVIII Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem 
do "banquete" para descrever esse mundo de felicidade, de amor 
e de alegria sem fim que Deus quer oferecer a todos os seus fi-
lhos. 
Na primeira leitura, Isaías anuncia o "banquete" que um dia 
Deus, na sua própria casa, vai oferecer a todos os Povos. Acolher 
o convite de Deus e participar nesse "banquete" é aceitar viver 
em comunhão com Deus. Dessa comunhão resultará, para o ho-
mem, a felicidade total, a vida em abundância. 
O Evangelho sugere que é preciso "agarrar" o convite de Deus. 
Os interesses e as conquistas deste mundo não podem distrair-

nos dos desafios de Deus. A opção que fizemos no dia do nosso baptismo não é 
"conversa fiada"; mas é um compromisso sério, que deve ser vivido de forma co-
erente. 
Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um exemplo concreto de uma comunida-
de que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do Reino: a comunidade 
cristã de Filipos. É uma comunidade generosa e solidária, verdadeiramente empe-
nhada na vivência do amor e em testemunhar o Evangelho diante de todos os 
homens. A comunidade de Filipos constitui, verdadeiramente, um exemplo que as 
comunidades do Reino devem ter presente. 
 

*** 
 
III. O valor da paróquia hoje 
11. Em virtude de tal discernimento, a paróquia é chamada a acolher as instân-
cias do tempo para adequar o próprio serviço às exigências dos fiéis e das altera-
ções históricas. É necessário um renovado dinamismo, que permita de redescobrir 
a vocação de cada batizado a ser discípulo de Jesus e missionário do Evangelho, à 
luz dos documentos do Concílio Vaticano II e do Magistério sucessivo. 
12. Os Padres conciliares, de fato, escreveram por antecipação: «o cuidado com 
as almas deve ser animado pelo espírito missionário»[12]. Em continuidade com tal 
ensinamento, São João Paulo II precisava: «a paróquia é aperfeiçoada e integra-
da em muitas outras formas, mas essa continua sendo um organismo indispensá-
vel de primária importância nas estruturas visíveis da Igreja», para «fazer da 
evangelização a base de toda a ação pastoral, com exigência prioritária, preemi-
nente e privilegiada»[13]. Bento XVI ensinava então que «a paróquia é um farol 
que irradia a luz da fé e assim vem ao encontro aos desejos mais profundos e 
verdadeiros do coração do homem, dando significado e esperança à vida das pes-
soas e das famílias»[14]. Por fim, Papa Francisco recorda que «Através de todas as 
suas atividades, a paróquia incentiva e forma os seus membros para serem agen-
tes da evangelização»[15]. 

(continua na folha 3) 
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Comunidade 
 

O Patriarcado de Lisboa, através 
do IDFC – Instituto Diocesano 
da Formação Cristã, propõe o 
curso ‘À Descoberta da Bíblia’, 
em regime e-Learning (ou seja, 
apenas online) e com a possibili-
dade de frequentar as primeiras 
três unidades de forma gratuita. 
Organizado em parceria com a 
Editora Paulinas, este curso visa 
“proporcionar uma formação 
elementar de base sobre a Sagra-
da Escritura”.  

 
Mais informação: 

 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt 



Informando 
(continuação da folha 1) 

 

13. Para promover a centralidade da presença missionária da comunidade cristã 
no mundo[16], é importante repensar não só a uma nova experiência de paróquia, 
mas também, nessa, o ministério e a missão dos sacerdotes, que, junto aos fiéis 
leigos, têm o compromisso de ser “sal e luz do mundo” (cfr. Mt 5, 13-14), 
“lâmpada no candelabro” (cfr. Mc 4, 21), mostrando o rosto duma comunidade 
evangelizadora, capaz de uma adequada leitura dos sinais dos tempos, que gera 
um coerente testemunho de vida evangélica. 
14. A partir justamente da consideração dos sinais dos tempos, escutando o Espí-
rito, é necessário também gerar novos sinais: não sendo mais, como no passado, 
o lugar primeiro da agregação e da sociabilidade, a paróquia é chamada a encon-
trar outras modalidades de vizinhança e de proximidade em respeito às atividades 
habituais. Tal compromisso não constitui um peso a suportar, mas um desafio a 
acolher com entusiasmo. 
15. Os discípulos do Senhor, seguindo o seu Mestre, à escola dos Santos e dos 
pastores, aprenderam, às vezes através de experiências sofridas, a saber esperar 
os tempos e os modos de Deus, a alimentar a certeza que Ele está sempre pre-
sente até o fim da história, e que o Espírito Santo – coração que faz pulsar a vida 
da Igreja – reúne os filhos de Deus espalhados no mundo. Para isto, a comunida-
de cristã não deve ter medo de iniciar e acompanhar processos dentro de um ter-
ritório onde vivem diferentes culturas, na confiante certeza que para os discípulos 
de Cristo «nada lhes é de genuinamente humano que não encontre eco no seu 
coração»[17]. 
 
IV. A missão, critério guia para o renovamento 
16. Nas transformações em ato, não obstante o generoso compromisso, às vezes 
a paróquia não corresponde adequadamente às muitas expectativas dos fiéis, es-
pecialmente considerando as várias tipologias de comunidades[18]. É verdade que 
uma característica da paróquia é o seu radicar-se ali onde cada um vive quotidia-
namente. Porém, especialmente hoje, o território não é mais apenas um espaço 
geográfico delimitado, mas o contexto onde cada um exprime a própria vida feita 
de relações, de serviço recíproco e de tradições antigas. É neste “território exis-
tencial” que se encontra todo o desafio da Igreja em meio da comunidade. Parece 
então superada uma pastoral que mantém o campo de ação exclusivamente no 
interior dos limites territoriais da paróquia, quando muitas vezes são os próprios 
paroquianos a não compreender mais esta modalidade, que aparece assinalada 
pela saudade do passado, mais que inspirada da audácia para o futuro[19]. De ou-
tro lado, é bom precisar que sob o plano canônico, o princípio territorial permane-
ce plenamente vigente, quando requisitado no direito[20]. 
17. Além disso, a mera repetição de atividade sem incidência na vida das pessoas 
concretas, permanece uma tentativa estéril de sobrevivência, diversas vezes aco-
lhida pela indiferença geral. Caso não se viva o dinamismo espiritual comum da 
evangelização, a paróquia corre o risco de se tornar autorreferencial e de esclero-
sar-se, propondo experiências, por enquanto, privadas de sabor evangélico e de 
ardor missionário talvez destinadas somente a pequenos grupos. 
18. O renovamento da evangelização exige novas atenções e propostas pastorais 
diversificadas, para que a Palavra de Deus e a vida sacramental possam alcançar 
a todos, coerente com o estado de vida de cada um. Realmente, a inserção ecle-
sial hoje prescinde sempre mais dos lugares de nascimento e de crescimento dos 
membros e está mais orientada para uma comunidade de adoção[21], onde os fiéis 
fazem uma experiência mais ampla do Povo de Deus, de fato, dum corpo que se 
articula em tantos membros, onde cada um trabalha para o bem de todo o corpo 
(cfr. 1 Cor 12, 12-27). 
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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 Youtube 
da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS           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  

 

18 - DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 
Is. 45, 1. 4-6   /  Sal. 95 (96)  /  1 Tes. 1, 1-5b  /  Mt. 22, 15-21  /  Semana I do Saltério  

Sal. 112 (113) 

Sal. 118 (119) 

Sal. 1 
Sal. 97 (98) 

Sal. 32 (33) 

Sal. 8 

Lc. 11, 29-32 

Lc. 11, 37-41 

Lc. 11, 42-46 
Lc. 11, 47-54 

Lc. 12, 1-7 

Lc. 12, 8-12 

Gal. 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1 

Gal. 5, 1-6 

Gal. 5, 18-25 
Ef. 1, 1-10 

Ef. 1, 11-14 

Ef. 1, 15-23 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Abertura da Catequese 17 Outubro Sábado Igreja 10h30 

Dia Mundial das Missões 18 Outubro Domingo   

Horário das Missas: 
 

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

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

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias marcar na secretaria. 
 
Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

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

