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Mãos ao trabalho!

O que é afinal o Reino dos Céus? Há 3 semanas que Jesus
fala do Reino dos Céus e para entendermos melhor o que é,
Jesus fala hoje de um proprietário que precisa de gente
para a vindima e sai a várias horas  à procura de assalariados.

Com os primeiros ajusta  e com todos os demais,
independentemente das horas de trabalho, promete
recompensa. Na hora das contas todos receberam o mesmo.
Injusto, dizem os primeiros. Então não se premeia o sacrifício
do calor e a fadiga das horas de trabalho?

A ninguém ficou a dever o proprietário, que merecia, no
mínimo, de todos, um muito obrigado.

Deus anunciado por Jesus Cristo é assim: Alguém que nos
procura sem se cansar, desde a primeira hora do alvorecer
até à noite, porque do que não gosta mesmo é de ver
pessoas avessas ao trabalho. E na hora do pagamento começa
sempre pelos últimos e dá-lhes o mesmo que aos primeiros.

O Deus anunciado por Jesus Cristo não é um patrão, nem
sequer o melhor dos patrões. E também não é contabilista.
É completamente diferente, porque não segue as leis do
mercado, nem a lógica da justiça, apenas porque é Bom e
nos quer dar mais. Muito mais. Em excesso. É  um Deus
surpreendente.

No princípio de ano apostólico, com tantas condicionantes
como neste, haja quem aceite o desafio de trabalhar na
vinha amada e guardada por Deus, que neste Evangelho se
revela Camponês surpreendentemente Bom e Generoso.

P. Fausto

Dia 20 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM) - Ano A
 Is 55, 6-9; Sal 144; Filip 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a

«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13

«‘Segue-Me’: ele levantou-se e seguiu Jesus»

Dia 22 TERÇA-FEIRA - Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21
«Minha mãe e meus irmãos

são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática»

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Prov 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6

«Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos»

Dia 24 QUINTA-FEIRA - Co 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9
«A João mandei-o eu decapitar.

Mas quem é este homem, de quem oiço tais coisas?»

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Co 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22
«És o Messias de Deus.

O Filho do homem tem de sofrer muito»

Dia 26 SÁBADO - S. Cosme e S. Damião, mártires
Co 11, 9 – 12, 8; Sal 89; Lc 9, 43b-45

«O Filho do homem vai ser entregue.
Eles tinham medo de O interrogar sobre tal assunto»

19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Dia 27 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM) - Ano A
Ez 18, 25-28; Sal 24; Filip 2, 1-11  ou  Filip 2, 1-5; Mt 21, 28-32

«Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida
irão adiante de vós para o reino de Deus»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
* Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



Há muito tempo  que estamos "confinados". É tempo
de recomeçar. Sempre com os devidos cuidados,
mas também com ousadia e criatividade.
Podemos não saber claramente o caminho a
percorrer, porque vivemos num tempo de muitas
incertezas, mas não podemos baixar os braços e
deixar que o medo nos bloqueie.
Há muitos que ainda não venceram o receio de
entrar na nossa Igreja, contentando-se com os meios
de comunicação social e com a Missa, a partir do
sofá. É,  assim, tempo de pôr a Eucaristia, tanto quanto possível presencial, no
centro da vida cristã. De todos. Adultos, jovens e crianças.
É tempo de relançar a Catequese, com metodologias e conteúdos adequados,

mas, sobretudo, atentos à formação dos agentes cujo testemunho
é fundamental na evangelização e educação da fé.
É tempo para nos assumirmos mais significativamente como "Igreja
samaritana", apesar de todos os constrangimentos  a que a
epidemia nos obrigou.
A Covid-19 impôs-nos mudanças que alteraram num espaço de

meses comportamentos habituais, mas também trouxe desafios a que não podemos
deixar de responder,  sob pena de nos tornarmos insignificantes na transmissão,
aprofundamento, celebração e vivência da fé.
Há muito a fazer na nossa comunidade. Haja mãos para trabalhar.

P. Fausto

Uma Família... uma Missão!

O SDAM – Serviço Diocesano de Animação Missionária
de Aveiro em articulação com as OMP – Obras
Missionárias Pontifícias de Portugal, dá a conhecer
algumas propostas para que em todas as paróquias
da nossa Diocese se viva com intensidade e alegria
missionária o mês de outubro – mês missionário, e
consequentemente todo o ano pastoral,
descobrindo também o sentido missionário da vida familiar em articulação com o
plano de Pastoral da nossa Diocese.
– Ano missionário 2020/2021 “Eis-me aqui, envia-me!” com interpelações,
testemunhos, reflexões, orações, celebrações que poderão ser usados em diversos
momentos e com diferentes grupos paroquiais, arciprestais e diocesanos;
– Dia Mundial das Missões que se celebra a 18 de outubro;
– Infância Missionária 2020/2021;
Durante o mês de outubro e ao longo de todo o ano pastoral estarão disponíveis
para encontros de animação e sensibilização missionária nas paróquias e nos
grupos, pelo que podem contactá-los através do e-mail animacao.sdam@diocese-
aveiro.pt.

Quem arrisca?

Vamos colorir !

Mt 20, 1-16a
«Serão maus os teus olhos porque eu sou bom?»

D. Anacleto Oliveira
D. Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, faleceu aos
74 anos de idade, no dia 18 de Setembro.
D. Anacleto Oliveira nasceu a 17 de julho de 1946, na freguesia
de Cortes, em Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto
de 1970 e a sua nomeação episcopal foi a 4 de fevereiro de
2005. No dia 11 de junho de 2010 foi nomeado por Bento XVI
como bispo de Viana do Castelo. Em agosto tinha assinalado
10 anos de bispo de Viana do Castelo e 50 de ordenação
sacerdotal.


