
 

 

Palavra 
A GRATUIDADE DE DEUS 

 
A liturgia do XXV Domingo do Tempo Comum convida-nos a des-
cobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima 
dos caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está aci-
ma da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esque-
mas do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. 
A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. "Voltar 
para Deus" é um movimento que exige uma transformação radical 
do homem, de forma a que os seus pensamentos e ações reflitam a 
lógica, as perspetivas e os valores de Deus. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem conside-
rar a antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos anterior-
mente assumidos. A Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. 
Pede-nos uma transformação da nossa mentalidade, de forma a que a nossa re-
lação com Deus não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuida-
de. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão (Paulo) que abraçou, 
de forma exemplar, a lógica de Deus. Renunciou aos interesses pessoais e aos es-
quemas de egoísmo e de comodismo, e colocou no centro da sua existência Cris-
to, os seus valores, o seu projeto. 
 

*** 
 

INSTRUÇÃO 
A Conversão Pastoral da Comunidade Paroquial  
ao serviço da missão evangelizadora da Igreja 

 

Introdução 
 

1. A reflexão eclesiológica do Concílio Vaticano II e as notáveis transformações soci-
ais e culturais dos últimos decénios induziram diversas Igrejas particulares a reorga-
nizar a forma de confiar o cuidado pastoral das comunidades paroquiais. Isto permi-
tiu iniciar novas experiências, valorizando a dimensão da comunhão e atuando, sob 
a orientação dos Pastores, uma síntese harmónica de carismas e vocações ao serviço 
do anúncio do Evangelho, que melhor corresponda às hodiernas exigências da evan-
gelização. 
O Papa Francisco, no início do seu ministério, recordou a importância da 
“criatividade”, que significa «procurar novas estradas», ou seja, «procurar a estrada 
para que o Evangelho seja anunciado»; a tal propósito, concluiu o Santo Padre, «a 
Igreja, também o Código de Direito Canônico nos dá tantas, tantas possibilidades, 
tanta liberdade para procurar estas coisas»[1]. 
2. As situações descritas na presente Instrução representam uma preciosa ocasião 
para a conversão pastoral no sentido missionário. São, de fato, convites às comuni-
dades paroquiais a sair de si mesmas, oferecendo instrumentos para uma reforma, 
também estrutural, orientada a um estilo de comunhão e de colaboração, de encon-
tro e de proximidade, de misericórdia e de solicitude para o anúncio do Evangelho. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Comunidade 

 



Informando 
Carta aos diocesanos de Lisboa no começo do novo ano pastoral 

 
Caríssimos diocesanos, 
 
Antes de mais, desejo que estejais bem, com as vossas famílias e comunidades. Bem 
fisicamente e também espiritualmente, em especial os que tenham sofrido em si e nos 
seus com a presente pandemia ou qualquer enfermidade. Uma lembrança forte e per-
manente vai para todas as instituições de solidariedade, eclesiais ou outras, onde a pan-
demia entrou, causando tanta perturbação e desgaste nos residentes e cuidadores.    
Como salientei na apresentação do programa-calendário para 2020-2021, a crise sanitá-
ria impediu-nos de realizar muitas das atividades previstas. […] 
A pandemia afetou-nos muito, como sociedade e como Igreja. Nas suas várias incidên-
cias, da saúde à economia, do trabalho à escolaridade e ao convívio, exigiu-nos e conti-
nua a exigir solidariedade e solicitude reforçadas. Tudo se restringiu nos espaços e limi-
tou nos encontros presenciais, condicionalismo que só paulatinamente se ultrapassará. 
Tivemos celebrações comunitárias interrompidas e agora retomamo-las sob estritas re-
gras sanitárias. Dou graças a Deus por tanta generosidade manifestada nas comunida-
des, bem como nos vários serviços públicos e particulares, estando certo de que nos 
reencontraremos mais próximos, justos e solidários, como necessariamente tem de ser. 
[…] Quer no campo sociocaritativo, quer em todos os outros da nossa vida pastoral, 
importa crescer em corresponsabilidade. Não se trata de algo acessório e meramente 
funcional. Trata-se de viver e trabalhar comunitariamente, como aprendizagem da pró-
pria vida unitrinária de Deus, finalidade maior da Igreja que somos. Solidários com to-
dos e corresponsáveis entre nós, da vida comunitária à diocesana, do mais local ou par-
ticular ao mais universal e geral.  
Daqui a importância de incentivar e desenvolver todos os órgãos de corresponsabilidade 
comunitária, com os vários conselhos canonicamente previstos. Tudo o que fizermos 
nesse sentido é louvável e inadiável. A qualidade cristã do que realizarmos, além do 
benefício imediato que origine, mede-se pelo modo comunitário como o fizermos. Cristo 
não trabalhou sozinho, mas sempre com o Pai, no Espírito que os une (cf. Jo 5, 17). E 
associou outros, que com Ele aprenderam a trabalhar unidos e fez companheiros de 
missão. Assim então e assim agora, necessariamente.  
Nesse sentido, a recente Instrução da Congregação para o Clero A conversão pastoral 
da comunidade paroquial ao serviço da missão evangelizadora da Igreja, dá-nos esta 
motivadora definição: «A paróquia é uma comunidade convocada pelo Espírito Santo 
para anunciar a Palavra de Deus e fazer renascer novos filhos na fonte batismal; reuni-
da pelo seu pastor, celebra o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor e 
testemunha a fé na caridade, vivendo em permanente estado de missão, para que a 
ninguém falte a mensagem salvífica, que doa a vida» (nº 29). 
Será boa catequese para todos, retomar esta definição comunitária no começo do novo 
ano pastoral, revendo à sua luz o que se faz e o que se há de fazer, ponto por ponto. 
Também no que a Instrução diz mais à frente, sobre o Conselho Pastoral Paroquial: 
«Longe de ser um simples organismo burocrático, então, o Conselho Pastoral coloca em 
destaque e realiza a centralidade do Povo de Deus como sujeito e protagonista ativo da 
missão evangelizadora, em virtude do facto de que cada fiel recebeu os dons do Espírito 
através do Batismo e da Confirmação» (nº 110). 
Proponho que em todas as paróquias se leia atentamente esta Instrução da Congrega-
ção do Clero, que sobre elas diretamente incide. Ao longo dos seus números, tanto se 
reflete sobre as atuais circunstâncias socioculturais, que exigem mais interligação com o 
conjunto pastoral da diocese, dada a menor fixação territorial das populações, como se 
indicam possibilidades de trabalho intercomunitário, ou a natureza e os fins próprios das 
várias instâncias de corresponsabilidade. […] 

 
Irmão e amigo, 

Lisboa, 1 de setembro de 2020 
† Manuel, Cardeal-Patriarca 

 
In: www.patriarcado-lisboa.pt   

http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10557
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R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                     Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
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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           20 - DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM 

Is. 55, 6-9   /  Sal. 144 (145)  /  Filip. 1, 20c-24. 27a  /  Mt. 20, 1-16a  /  Semana I do Saltério  

 

27 - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM 
Ez. 18, 25-28   /  Sal. 24 (25)  /  Filip. 2, 1-11  /  Mt. 21, 28-32  /  Semana II do Saltério  

Sal. 18A 

Sal. 118 (119) 

Sal. 118 (119) 
Sal. 89 (90) 

Sal. 143 (144) 

Sal. 89 (90) 

Mt. 9, 9-13 

Lc. 8, 19-21 

Lc. 9, 1-6 
Lc. 9, 7-9 

Mt. 9, 18-22 

Mt. 9, 43b-45 

Ef. 4, 1-7. 11-13 

Prov. 21, 1-6. 10-13 

Prov. 30, 5-9 
Co. 1, 2-11 

Co. 3, 1-11 

Co. 11, 9—12, 8 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Celebração dos Crismas 4 Outubro Domingo Igreja 18h30 

Celebração das 1as Comunhões 
10 e 11 

Outubro 
Sábado 
Domingo Igreja 16h00 

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

