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«O Senhor preparará um banquete e enxuga-

rá as lágrimas de todas as faces» 
 

O banquete é, com frequência, na Sagrada 

Escritura, figura da reunião dos homens no 

reino de Deus. Assim como também hoje se lê 

em Isaías, aí o banquete é o lugar de encon-

tro de todos os povos, todos eles chamados à 

comunhão na montanha onde o Senhor habi-

ta, o Monte Sião, figura da Igreja de Cristo.  
 

«Convidai para as bodas todos os que encon-

trardes» 

 

Uma vez mais, a parábola do banquete serve 

para simbolizar o reino de Deus. Jesus anun-

cia aos seus ouvintes que o Evangelho, por 

eles rejeitado, vai ser anunciado a outros, e, 

destes, muitos o hão-de aceitar. Não é já a 

raça de Abraão segundo a carne que há-de 

encher a sala do banquete, mas todos aque-

les que, pela fé, se hão-de tornar filhos de 

Abraão. A todos os povos se abrem as portas 

do reino dos Céus.  

Outubro 

Mês do Rosário e das Missões 

Oração do Terço na Igreja Matriz às 8:30 e 

18:30. 
 

CARLO ACUSTIS 

Sábado, 10 de Outubro às 16:00 
 

Rito de beatificação na Basílica Superios de 

São Francisco em Itália. 

Louvemos ao Senhor nos seus anjos e santos.  

 
 

PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL A 

FÁTIMA 
12 e 13 de outubro 

 

O Bispo de Setúbal e 

presidente da Confe-

rência Episcopal Portu-

guesa, vai presidir à Pe-

regrinação Internacio-

nal a Fátima que assina-

la a última Aparição de 

Nossa Senhora aos                   

            Pastorinhos.  

 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 

Domingo,18 Outubro 2020 

“Eis-me aqui, envia-me”, é o tema escolhido 

pelo Papa Francisco para assinalar o Dia Mun-

dial das Missões 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus      

 

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos 

príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do 

povo e, falando em parábolas, disse-lhes: «O 

reino dos Céus pode comparar-se a um rei 

que preparou um banquete nupcial para o 

seu filho. Mandou os servos chamar os convi-

dados para as bodas, mas eles não quiseram 

vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-

lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o meu 

banquete, os bois e os cevados foram abati-

dos, tudo está pronto. Vinde às bodas’. Mas 

eles, sem fazerem caso, foram um para o seu 

campo e outro para o seu negócio; os outros 

apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal 

e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e 

enviou os seus exércitos, que acabaram com 

aqueles assassinos e incendiaram a cidade. 

Disse então aos servos: ‘O banquete está 

pronto, mas os convidados não eram dignos. 

Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai 

para as bodas todos os que encontrardes’. 

Então os servos, saindo pelos caminhos, reuni-

ram todos os que encontraram, maus e bons. 

E a sala do banquete encheu-se de convida-

dos. O rei, quando entrou para ver os convi-

dados, viu um homem que não estava vesti-

do com o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, 

como entraste aqui sem o traje nupcial?’. 

Mas ele ficou calado. O rei disse então aos 

servos: ‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-

o às trevas exteriores; aí haverá choro e ran-

ger de dentes’. Na verdade, muitos são os 

chamados, mas poucos os escolhidos».  
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 Mt 22,1-14 

Percurso 
 
 
 

Igreja Matriz 
 

Avenida dos Pescadores 

Rua do Mercado Municipal 

Rua António Fortunato de Sousa 

Rua José Ladislau de Sousa 

Rua António Feio 

Largo do Conde Ferreira 

Rua Humberto de Sousa 

Rua de Brasília 

Rua das Hortenses 

Rua Bento Jesus Caraça 

Rua Cidade do Porto 

Rua Cidade de Lisboa 

Av. Infante D. Henrique 

Av. José da Silva Leite 

Rua das Papoilas 

Av. Luís de Camões 

Rua Joaquim Serra 

Rua Manuel Giraldes da Silva 

Rua Serpa Pinto 

Av. João de Deus 

Praça 1º de Maio 

Rua Sacadura Cabral 

Rua José Neto 

Rua Joaquim de Almeida 

Rua João Pedro Iça 

Rua António Rodrigues Pimentel 

Rua Gaspar Nunes 

Rua José Joaquim Marques 

Rua Miguel Pais 

Praça da República  
 

Igreja Matriz 

A Catequese  
vai recomeçar 

Vêm dai e traz um amigo,  

Jesus conta contigo.  
 
 
 
 

Brevemente teremos mais  
informações…”


