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Sim/não ou não/Sim ?

Há semanas que Jesus fala na Sua pregação em vinhas e
trabalhos agrícolas, e hoje fá-lo, de novo, com os
príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo.

Sabemos que a relação das autoridades civis e religiosas
com Jesus nunca foi amistosa, mas tal não O impede de
se encontrar com elas, para proclamar, em todas as
circunstâncias, a Boa Nova do Reino, que passa por
esclarecer que trilha caminhos escorregadios não só quem
vive na presunção de salvação sem merecimentos, mas
também quem pensa que a salvação é mérito pessoal.

Uns e outros vivem errados, porque a salvação é dom,
puro dom de Deus, que recusa terminantemente o papel
de senhor e patrão, que premeia os servis e castiga os
desobedientes.

Na Sua pregação, como no encontro de hoje com os
príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, Jesus não
Se cansa de proclamar que Deus é Pai, ama-nos
infinitamente e aponta para todos o amor filial como
caminho de salvação.

Tudo muda na vida se a nossa relação com Deus for filial,
confiante, generosa e livre, sempre livre. Porque Deus
sabe bem que somos frágeis, o que exalta hoje na
parábola é o arrependimento e a conversão, porque a
força do Seu amor e do Seu poder se revelam não quando
castiga, mas quando perdoa.

P. Fausto

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.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires
Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10. 13-14  ou  Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51

Dia 30 QUARTA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62

15h30 Reunião com todas(os) Catequistas que estejam disponíveis para a
Catequese da Infância, no Centro Paroquial.

21h30 Reunião com todas(os) Catequistas que estejam disponíveis para a
Catequese da Adolescência e Jovens, no Centro Paroquial.

Dia 01 QUINTA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Job 19, 21-27; Sal 26; Lc 10, 1-12

Dia 02 SEXTA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16
     ou     Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10

Dia 03 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Sal 118; Lc 10, 17-24

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

Dia 04 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM) - Ano A
Is 5, 1-7; Sal 79; Filip 4, 6-9; Mt 21, 33-43

«Arrendará a vinha a outros vinhateiros»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
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É lema que também queremos fazer nosso neste ano pastoral.

 De recomeçar todos estamos conscientes de que são horas, mas, para muitos,
parece ser tempo de continuar simplesmente a fazer o que se fazia. E isto é
o que Deus não pede.

 Impõe-se um olhar sereno e objectivo sobre a realidade e procurarmos juntos
formas capazes de aproximação do ideal de comunidade que nos deixaram os
primeiros cristãos, em Jerusalém. Há-de ser este, sempre, em todas as
circunstâncias, o horizonte inspirador para o nosso agir pastoral.

 Não sabemos os planos de Deus sobre o nosso futuro pessoal e colectivo,
mas sabemos que o Espírito Santo, que Jesus prometeu à Sua Igreja, não
faltará, para continuarmos a construir
o Seu Reino, hoje e aqui.

 No início deste ano, e mais que nunca,
é preciso ter presentes as palavras de
Jesus aos Seus discipulos: "Tende
coragem e não tenhais medo", porque
"não fostes vós que me escolhestes, mas
fui Eu que vos escolhi, para que vades e
deis fruto".

Na próxima quarta-feira, às 21h30, com
máscara e guardadas as devidas distâncias, há reunião para todos os Catequistas
da Adolescência e Juventude, no Centro Paroquial, e o mesmo vai acontecer
para a Infância, às 15h30 do mesmo dia.

ENTÃO, MÃOS À OBRA, QUE SE FAZ TARDE. DEUS CONTA CONTIGO E COMIGO.
P. Fausto

Dia Mundial do Migrante e do Refugiado
- 27 de setembro 2020

"Forçados como Jesus Cristo, a fugir. Acolher,
proteger, promover e integrar os deslocados
internos."
Na Mensagem para este dia, o Papa Francisco
propõe um olhar para o drama dos refugiados
dentro da nação que "a crise mundial causada
pela pandemia da Covid-19 agravou (…) todos
aqueles que atravessaram e ainda vivem
experiências de precaridade, abandono,
marginalização e rejeição por causa do vírus
Covid-19."
"Com frequência nos surgem notícias de refugiados que fogem da fome, da guerra
e de outros perigos graves, em busca de segurança e duma vida digna para si e
para as suas famílias, em cada um deles está presente Jesus, forçado - como no
tempo de Herodes- a fugir para se salvar."

"Recomeçar a partir de Cristo"

Vamos colorir !

Mt 21, 28-32
«’Não quero’. Depois, porém, arrependeu-se e foi.»

Santos Mártires no Alboi
- 350 anos da Capela
Nos próximos dias 4 e 5 de outubro
(Domingo e Segunda-feira) decorrem
os festejos em honra dos mártires de
Lisboa, Veríssimo, Máxima e Júlia, com
a Eucaristia no Domingo, pelas 11h e
na segunda-feira pelas 9h.
Os mártires venerados nesta Capela da
nossa paróquia estão presentes no
imaginário do Say yes, itinerário de
catequese dos adolescentes até às
Jornadas Mundiais da Juventude, em
Lisboa, em 2023.

Intenção do Papa para o mês de Outubro
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as
mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja.

Início da catequese
Com o prolon-
gamento da
situação de
contingência
do país até ao
dia 14 de ou-
tubro e de-
pois de algum

tempo de avaliação do início das aulas
nas escolas, a catequese, quer da
infância quer da adolescência, iniciará
a partir do dia 15 de outubro com as
diferentes modalidades e ritmos.


