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Hoje contemplamos o mistério da recusa de 

Deus em geral, e de Cristo em particular. Sur-

preender-nos a reiterada resistência dos ho-

mens perante o amor de Deus. 

 

Mas a parábola de hoje refere-se mais espe-

cificamente à recusa dos judeus para com 

Cristo: «Por fim, enviou-lhes o próprio filho, 

pensando: ‘A meu filho respeitarão’. Os agri-

cultores, porém, ao verem o filho, disseram 

entre si: ‘Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e 

tomemos posse de sua herança! ’. Então o 

agarraram, lançaram-no fora da vinha e o 

mataram». Não é fácil entender isto: porque 

Cristo veio para redimir o mundo inteiro, e os 

judeus esperam o seu “messias” particular 

que lhes dê, a eles, o domínio de todo o mun-

do…  

 

As grandes personagens, ao cabo do tempo, 

são admiradas, mas não são amadas. Pelo 

contrário, Jesus é o mais amado de toda a 

história. Homens e mulheres dão a vida pelo 

Seu amor. Uns de repente no martírio, outros 

“gota a gota”, vivendo apenas para Ele. São 

milhares e milhares no mundo inteiro.  
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Seja responsável!  

Evite a propagação da pandemia! 

Por si, por todos! 
 

 

 

 

 

 

 

BEM HAJAM 

• Se faz parte de um grupo de risco, evite o 

domingo e opte por um dia da semana; 

 

• O uso de máscara é obrigatório; 

 

• Higienize as mãos; 

 

• Siga as indicações das equipas de aco-

lhimento; 
 

• Entre e saia por portas diferentes; 
 

• Ocupe os lugares indicados; 
 

• Respeite a distância mínima, mesmo para 

comungar; 
 

• Não distribua folhas, desdobráveis ou 

qualquer outro objecto de papel; 
 

• O ofertório faz-se à saída; 
 

• O gesto da paz continua suspenso; 
 

• Comungue em silêncio; 
 

• Receba o Corpo de Cristo nas suas mãos; 
 

   

   OBRIGADO 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos 

sacerdotes e aos anciãos do povo: «Ouvi ou-

tra parábola: Havia um proprietário que plan-

tou uma vinha, cercou-a com uma sebe, ca-

vou nela um lagar e levantou uma torre; de-

pois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu pa-

ra longe. Quando chegou a época das co-

lheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros 

para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, 

lançando mão dos servos, espancaram um, 

mataram outro, e a outro apedrejaram-no. 

Tornou ele a mandar outros servos, em maior 

número que os primeiros. E eles trataram-nos 

do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu 

próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o meu 

filho’. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, 

disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; matemo-

lo e ficaremos com a sua herança’. E, agar-

rando-o, lançaram-no fora da vinha e mata-

ram-no. Quando vier o dono da vinha, que 

fará àqueles vinhateiros?». Eles responderam: 

«Mandará matar sem piedade esses malva-

dos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, 

que lhe entreguem os frutos a seu tempo». 

Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na Escritura: ‘A 

pedra que os construtores rejeitaram tornou-

se a pedra angular; tudo isto veio do Senhor e 

é admirável aos nossos olhos’? Por isso vos 

digo: Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado 

a um povo que produza os seus frutos».  
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Outubro 
 

Mês das Missões e do Rosário 
 

Oração do Terço do Rosário às 8:30  e 18:30 

na Igreja Matriz 

_____________________________  

 

 

S. Francisco de Assis 
 

Domingo, 4 de Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __  

 

Clero 
 

Reunião de Vigararia 
 

Terça, 6 no Centro Paroquial  

____________________________  

 

 

Seminário de S. Paulo de Almada  

7 de Outubro de 2020 

 

Que o Senhor pelas mãos de Nossa Senhora 

do Rosário abençoe o nosso Seminário. 

 Mt 21, 33-43 

 

O Papa Francisco vai publicar a sua nova 

encíclica ‘Fratelli tutti’ a 4 de outubro, dia de 

São Francisco de Assis. 
 

O documento vai ter como nome oficial a 

expressão italiana inspirada no fundador da 

família franciscana, que já tinha dado origem 

à designação da encíclica ‘Laudato Si’. 
 

A encíclica é o grau máximo das cartas que 

um Papa escreve; São Francisco de Assis é o 

religioso que inspirou o pontífice argentino na 

escolha do seu nome, após a eleição como 

sucessor de Bento XVI, em março de 2013. 
 

A nova encíclica é dedicada à 

“fraternidade” e à “amizade social”, adianta 

o portal de notícias do Vaticano, e o título 

original em italiano vai permanecer sem tra-

dução em todos os idiomas em que o docu-

mento for distribuído. 
 

O documento vai ser assinado pelo Papa a 3 

de outubro, numa viagem privada a Assis, na 

Itália, junto ao túmulo de São Francisco (1182-

1226). 
 

Em 2013, no início de seu pontificado, Francis-

co divulgou sua primeira encíclica, concluin-

do o trabalho iniciado pelo Papa Bento XVI, 

com o documento ‘Lumen Fidei’, sobre a fé. 

Abertura do Ano Lectivo 


