
 

 

 

Palavra 
O SIM A DEUS 

 
A liturgia do XXVI Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus 
chama todos os homens e mulheres a empenhar-se na construção 
desse mundo novo de justiça e de paz que Deus sonhou e que quer 
propor a todos os homens. Diante da proposta de Deus, nós podemos 
assumir duas atitudes: ou dizer "sim" a Deus e colaborar com Ele, ou 
escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demi-
tirmo-nos do compromisso que Deus nos pede. A Palavra de Deus 
exorta-nos a um compromisso sério e coerente com Deus - um com-
promisso que signifique um empenho real e exigente na construção de 
um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz. 

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilónia a 
comprometerem-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasi-
vas, sem subterfúgios. Cada crente deve tomar consciência das consequências do seu 
compromisso com Deus e viver, com coerência, as implicações práticas da sua ade-
são ao Senhor e à Aliança. 
O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus... O "sim" 
que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações 
práticas; mas é um compromisso firme, coerente, sério e exigente com o Reino, com 
os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele 
que "dá boa impressão", que finge respeitar as regras e que tem um comportamento 
irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais; mas é aquele que cumpre na 
realidade da vida a vontade de Deus. 
A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos (e aos cristãos de todos os tempos 
e lugares) o exemplo de Cristo: apesar de ser Filho de Deus, Cristo não afirmou com 
arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade 
humana, fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a suprema lição do amor, 
do serviço, da entrega total da vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus a 
seguir Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus projetos. 
 

*** 
 
I. A conversão pastoral 
 
3. A conversão pastoral é um dos temas fundamentais na “nova etapa da evangeliza-
ção”[2] que a Igreja é chamada hoje a promover, para que as comunidades cristãs se 
tornem, cada vez mais, centros propulsores do encontro com Cristo. 
Por isto, o Santo Padre sugeriu: «Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e 
preocupar a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a for-
ça, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé 
que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, 
espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma 
falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos 
em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus 
repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 6, 37)»[3]. 
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Comunidade 
 

O Jornal VOZ DA VERDADE vai iniciar, no próximo mês de outubro, 
um podcast, intitulado ‘Leigos que contam – Um podcast sobre a mis-
são dos cristãos no dia-a-dia’. Esta nova iniciativa do semanário do 
Patriarcado de Lisboa vai ter um ritmo quinzenal e pretende dar voz 
aos leigos das comunidades cristãs. “Este podcast procura ser uma 
forma de valorizar vidas comuns das nossas comunidades, de pesso-
as que não estão na ribalta, mas que se destacam pela sua fé, dedi-
cação e serviço aos outros”  



Informando 
Resumo da reflexão da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a sociedade  

portuguesa a reconstruir depois da pandemia Covid-19  
 

Ao longo da história, calamidades que destroem parte do que foi sendo construído em mui-
tos anos dão origem a um novo começo que pode ser a ocasião de aprender as lições que 
podemos colher dessas calamidades, e também de repensar os alicerces em que assenta-
vam as sociedades até então, para que o que se constrói de novo não reproduza os defeitos 
do que foi destruído. É o que pode suceder agora depois da pandemia do coronavírus Covid
-19.  
Lição prioritária a colher da tragédia desta pandemia é a da redescoberta do valor de ca-
da vida humana, pois só esse valor poderá justificar as consequências das medidas toma-
das para impedir a difusão da doença. À redescoberta desse valor está associada a redes-
coberta do valor da missão dos serviços de saúde, acessíveis a todos, e dos seus profissio-
nais, merecedores de um reconhecimento que fomos esquecendo nos últimos tempos. Esse 
valor da vida não é menor quando as vítimas a proteger são idosos e só pode lamentar-se 
que muitos residentes em lares tenham sofrido mortes que poderiam ter sido evitadas. 
Há, então, que dar outra atenção à condição dos idosos e das instituições que deles cui-
dam. A legalização da eutanásia contradiz esta lição que vem da redescoberta do valor da 
vida humana.  
Se é verdade que esta pandemia nos tem feito redescobrir o valor da vida humana terre-
na, ela também nos tem feito redescobrir a precariedade dessa vida. Por isso, esta deve 
ser também uma ocasião para redescobrir Deus, a quem devemos essa vida e que nos cha-
ma a partilhar com Ele uma outra Vida, de plenitude e eternidade.  
A pandemia fez-nos sentir que somos uma só família humana e que «estamos todos no mes-
mo barco». Seria bom que esta consciência se estenda a outros âmbitos da vida social, 
desde logo ao modo de enfrentar a crise económica e social que já estamos a experimen-
tar. Superar esta crise exige uma coesão inédita entre agentes sociais e políticos. Ao Es-
tado cabe um importante papel, mas talvez ainda mais importante seja o da sociedade civil. 
Esta crise parece não ter precedentes em gravidade e, por isso, ela reclama um esforço 
de solidariedade também sem precedentes.  
Quanto aos alicerces em que deve assentar a economia a reconstruir, esta deve ser uma 
ocasião para repensar o sistema económico, para preservar o que ele tem de bom e para 
corrigir o que ele tem de negativo e injusto, como a desigualdade e a destruição do ambi-
ente. Pode ser uma ocasião para construir um sistema em que os valores da solidariedade 
não movam apenas as ações de apoio social, mas penetrem também na economia e no mer-
cado.  
Esta pode ser uma ocasião para implementar a globalização da solidariedade, desde logo no 
plano da saúde pública, a qual não pode deixar de ter, hoje mais do que nunca, uma dimen-
são universal. Tornar universal o acesso à futura vacina contra a Covid-19 é dos primeiros 
passos nesse sentido.  
A União Europeia enfrenta um desafio que talvez seja o maior da sua história: perante a 
crise económica e social gerada pela pandemia, deverá atuar como uma verdadeira comuni-
dade em que cada um dos seus membros sente como seus os dramas que atingem os outros.  
Como no mundo inteiro e em todos os setores da sociedade, também entre nós a Igreja foi 
provada pela pandemia e obrigada a adaptar-se e a inovar no campo das celebrações, da 
catequese, dos laços comunitários, da sua presença e ação na sociedade. Nestas vertentes 
houve muitos sinais de criatividade pastoral que não se devem perder, mas antes valorizar 
no futuro, como manifestação de nova vida e de nova esperança.  
Esta reflexão quer ser apenas um contributo construtivo e cordial sem pretensão de ofe-
recer soluções técnicas e imediatas para os problemas enfrentados. Dado o evoluir da pan-
demia e a exiguidade de tempo desta Assembleia, está a ser preparada para a próxima 
Assembleia Plenária uma reflexão mais alargada e profunda sobre os desafios e conse-
quências pastorais da pandemia na vida 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           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   

 

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

Sal. 116 (17) 

Sal. 137 

Sal. 87 (88) 
Sal. 26 (27) 

Sal. 90 (91) 

Sal. 118 (119) 

Lc. 9, 46-50 

Jo. 1, 47-51 

Lc. 9, 57-62 
Lc. 10, 1-12 

Mt. 18, 1-5. 10 

Lc. 10, 17-24 

Job. 1, 6-22 

Dan. 7, 9-10. 13-14 

Job. 9, 1-12. 14-16 
Job. 19, 21-27 

Ex. 23, 20-23a 

Job. 42, 1-3. 5-6. 12-16 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

28 
29 

30 

1 

2 

3 

 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

