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Folha Dominical 
Domingo XXIX 

Tempo Comum  | Ano A 

«Devolvei, pois, a César o que é de Cé-

sar e a Deus, o que é de Deus»  

A interpretação que se tem feito às vezes  

desta passagem do Evangelho de Mateus é 

que a Igreja não deveria “imiscuir-se em polí-

tica”, senão somente ocupar-se do culto. 

Mas esta interpretação é totalmente falsa, 

porque ocupar-se de Deus não é só ocupar-

se do culto, senão preocupar-se pela justiça, 

e pelos homens, que são os filhos de Deus. 

Pretender que a Igreja permaneça nas sacris-

tias, que faça-se de surda, cega e muda ante 

os problemas morais e humanos de nosso 

tempo, é tirar de Deus o que é de Deus. «A 

tolerância que só admite Deus como opinião 

privada, mas que lhe nega o domínio público 

(...) não é tolerância, senão hipocrisia» (Bento 

XVI).  

 

Quinta, 22 Outubro às 21:00 
 

Auditório do Centro Paroquial do Montijo 
 

Inscrição Obrigatória 
 
 

cephas.montijo@gmail.com 

Consulte | Próximos Eventos 
 

https://paroquiadomontijo.com/ 

| 17:30 

Divulgado o logótipo oficial da 

Jornada Mundial da Juventu-

de 2023 a realizar em Lisboa 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

 
 

Naquele tempo, os fariseus reuniram-se 

para deliberar sobre a maneira de surpre-

ender Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe 

alguns dos seus discípulos, juntamente com 

os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, sa-

bemos que és sincero e que ensinas, segun-

do a verdade, o caminho de Deus, sem te 

deixares influenciar por ninguém, pois não 

fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu 

parecer: É lícito ou não pagar tributo a Cé-

sar?». Jesus, conhecendo a sua malícia, 

respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? 

Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apre-

sentaram-Lhe um denário e Jesus pergun-

tou: «De quem é esta imagem e esta inscri-

ção?». Eles responderam: «De César». Disse-

Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de 

César e a Deus o que é de Deus». 
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 Mt 22,15-21 

Queridos irmãos e irmãs! 
 

Desejo manifestar a minha gratidão a Deus 

pelo empenho com que, em outubro passa-

do, foi vivido o Mês Missionário Extraordinário 

em toda a Igreja.  
 

Estou convencido de que isso contribuiu para 

estimular a conversão missionária em muitas 

comunidades pela senda indicada no tema 

«Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em 

missão no mundo». 
 

Neste ano, marcado pelas tribulações e de-

safios causados pela pandemia do covid-19, 

este caminho missionário de toda a Igreja 

continua à luz da palavra que encontramos 

na narração da vocação do profeta Isaías:  
 

«Eis-me aqui, envia-me»  
 

No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão 

de Jesus, Deus revela que o seu amor é por 

todos e cada um. E pede-nos a nossa dispo-

nibilidade pessoal para ser enviados, porque 

Ele é Amor em perene movimento de missão, 

sempre em saída de Si mesmo para dar vida. 
 

 «A missão, a “Igreja em saída” não é um 

programa, um intuito concretizável por um 

esforço de vontade. É Cristo que faz sair a 

Igreja de si mesma.  
 

Celebrar o Dia Mundial das Missões significa 

também reiterar que a oração, a reflexão e a 

ajuda material das vossas ofertas são oportu-

nidades para participar ativamente na mis-

são de Jesus na sua Igreja…..  Leia mais na 

página da Paróquia. 
 

 

          https://paroquiadomontijo.com/ 

A Catequese  
vai recomeçar 

Vêm dai e traz um amigo,  

Jesus conta contigo.  
 
 
 
 

Brevemente teremos mais  
informações…”

18 Outubro 2020 
 

 

 

Dia Mundial das Missões 


