
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A 
  

   A liturgia do 27º Domingo do Tempo Comum utili-
za a imagem da “vinha de Deus” para falar desse 
Povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se 
coloca ao serviço de Deus. Desse Povo, Deus exige 
frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de 
misericórdia. 
   Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do 
amor e da solicitude de Deus pela sua “vinha”. Esse 
amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter 
como contrapartida frutos de egoísmo e de in-
justiça. O Povo de Jahwéh tem de deixar-se trans-
formar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir os 
frutos bons que Deus aprecia – a justiça, o direito, o 
respeito pelos mandamentos, a fidelidade à Aliança. 
   No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. 
Critica fortemente os líderes judaicos que se apro-
priaram em benefício próprio da “vinha de Deus” e 
que se recusaram sempre a oferecer a Deus os fru-
tos que Lhe eram devidos. Jesus anuncia que a 
“vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a tra-
balhadores que produzam e que entreguem a Deus 
os frutos que Ele espera. 
   Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da 
cidade grega de Filipos – e todos os que fazem parte 
da “vinha de Deus” – a viverem na alegria e na 
serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, 
justo e digno. São esses os frutos que Deus espera 
da sua “vinha”. 
   A palavra deste domingo, antes de mais, convida-
nos a não nos deixarmos cair em esquemas de co-
modismo, de instalação, de facilidade, de “deixa an-
dar”, mas a levarmos a sério o nosso compromisso 
com Deus e com o Reino e a darmos frutos conse-
quentes. O meu compromisso com o Reino é sin-
cero e empenhado? Quais são os frutos que eu 
produzo? Quando se trata de fazer opções de vida 
de acordo com o Evangelho, sigo o meu comodismo 
e instalação, ou as propostas de Jesus que me con-
vida a empenhar-me pelo Reino?             Dehonianos 
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AGENDA 
 

Domingo, 4 de outubro: 
- Festa dos Caminheiros, dos jovens do 6º catecismo, às 16h na 
Escola Visconde Juromenha na Tapada das Mercês atrás das 
finanças.  
 

Catequese 
- Estão abertas as inscrições da catequese para o ano 
2020/2021, nos três núcleos. Convidamos a inscreverem as 
crianças que completaram 7 anos. Também podem 
inscrever-se para a catequese de jovens e adultos. 

ESCOLA DE LEIGOS 
 

Curso  sobre o Antigo Testamento 
 

Prof. Pe. Ricardo Freire 
 

2ª feiras, às 21h 
 

Salão Paroquial de Rio do Mouro 
 

Inicio: 12 de outubro 
 

Inscreva-se 
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OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES 

   Outubro é o mês missionário. Jesus deixou um 
mandamento para a missão quando disse aos Seus 
apóstolos: “Ide e fazei discípulos em todas as 
nações”(Mt.28,19).  
 
   É tempo de lembrarmos o zelo missionário dos 
padroeiros das Missões, São Francisco Xavier e San-
ta Teresinha do Menino Jesus, e de rezarmos de 
maneira especial, por todos os missionários que 
dedicaram toda as suas vidas pelo bem e salvação  
do próximo e dos que ainda hoje deixam as suas ter-
ras e família e partem para lugares desconhecidos e 
pobres, levando a Palavra  Deus e o amor de Deus, 
ajudando os irmãos mais pobres. 

Mensagem do Prior ao inicio do no-
vo ano pastoral 

 

Amigos Paroquianos. 
 
   Estamos para arrancar com o novo ano Pasto-
ral. Apesar da situação de incerteza em que 
vivemos a causa da pandemia, que, há mais de 
seis meses, condiciona toda a vida da sociedade, 
incluindo as famílias e a vida da Igreja. Passamos 
um tempo difícil na segunda parte do ano pasto-
ral que terminou, iniciamos o novo ano ainda 
com as mesmas preocupações.  
   Apesar de tudo sentimos a necessidade de re-
tomar à vida em comunidade. Estamos a  
começar confiando na Divina Providência que 
nestes tempos nos tem acompanhado, e não 
deixará de continuar a nos proteger neste tempo 
que temos pela frente embora muito incerto e 
arriscado. 
    A pandemia requer prudência é verdade, mas 
igualmente empenho, criatividade responsável e 
disponibilidade de todos, para que possamos 
superar juntos  as dificuldades que a todos condi-
ciona e que poderão ainda aparecer ao longo do 
caminho. 
   A vida da comunidade cristã se exprime antes 
de tudo na participação presencial na Eucaristia, 
onde fazemos experiencia de Deus e nos alimen-
tamos com o pão da vida eterna e nos encontra-
mos com os irmãos da mesma fé. Por isso para 
aqueles que ainda vivem com medo de voltar à 
eucaristia presencial, exorto a terem confiança. É 
nossa preocupação fazer tudo para que as pes-
soas que  veem à Igreja se sintam seguras, e 
protegidas, com os cuidados que temos neste 
sentido, através das modalidades práticas na 
aplicação das regras para que tornem possível, 
segura e atraente a participação na Eucaristia e 
às atividades da comunidade. A aplicação das 
normas de segurança no contexto da pandemia 
de Covid-19, da Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP) continuam válidas e devem ser inte-
gralmente respeitadas, enquanto durar a 
presente crise. 
 

   
(Continua na próxima página...) 

O Papa convida a rezar o terço em outubro: 
em família, na comunidade  

e até pela internet 
 

   Na Audiência Geral desta quarta-feira (30), o 
Pontífice renovou o convite para sermos fiéis ao 
costume de rezar o terço, sobretudo no mês de 
outubro, tradicionalmente dedicado a Nossa Sen-
hora do Rosário. Em maio, o Papa já indicava esse 
caminho para a oração, sugerindo a busca na inter-
net para “bons esquemas para seguir na recitação. 
 
“Sejam fiéis ao costume de rezar o rosário nas suas 
comunidades e, sobretudo, nas famílias. Meditando 
cada dia os mistérios da vida de Maria à luz da obra 
salvífica do seu Filho, faça com que ela participe das 
alegrias de vocês, das suas preocupações e dos mo-

mentos de felicidade.” 
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A DIVINA PROVIDÊNCIA 
NA VISÃO DE SÃO JOÃO CALÁBRIA 

 

   São João Calábria, é 
chamado “o Santo da 
Providência”, porque 
toda a sua vida foi vivida 
na fé e na confiança em 
Deus Pai Providente. Ele 
chamava à Divina 
Providência “uma boa 
Mamã”, que com 
ternura, amor e carinho 
cuida das necessidades 
dos seus filhos. 
   A Divina Providência 

dizia ele, é a maneira como Deus guia e orienta a 
nossa vida, como Ele nos orienta, segundo os seus 
desígnios de amor e de misericórdia. Para Ele, na-
da acontece por acaso, é sempre a mão provi-
dente de Deus que tudo conduz, para o nosso ma-
ior bem.   
   Um outro aspecto da providência, são também, 
as intervenções de Deus na vida e nas coisas 
práticas da vida. Ele chamava “providência” ao 
dinheiro, às doações que recebia, aos sinais que 
Deus dava em certas circunstâncias, quando acon-
tecia uma coisa inesperada, tudo era providência.  
As pessoas que, de uma forma ou outra, ajudavam 
a Obra como benfeitores eram chamados min-
istros da Providência.  
   Esta confiança na divina providência vinha de 
uma visão de fé que o levava a ver tudo   segundo 
este prisma.  
   Ele tinha uma linguagem, na forma de abordar a 
divina providência, que nascia desta sua visão de 
fé: “Coloquemos tudo nas mãos da Divina 
Providência”; “deixemos fazer à Providência”; “a 
Divina Providência providenciará”; “Se for da von-
tade da Providência”; “confiemos tudo à Providên-
cia”; “nós vivemos de Providência”;“ tudo é 
Providência”. 
   Por isso, também a sua oração era feita neste 
espirito de fé. A oração à providência que rezava 
todos os dias e mandava que rezássemos, para 
invocar a intervenção da Providência.  
 
 

(Continua na próxima página...) 

(...Continuação) 
 
   Já retomámos em parte as nossas atividades pas-
torais, especialmente a catequese, e daqui a uma 
semana os escuteiros e, os grupos de jovens. Apesar 
das dificuldades comuns, não podemos deixar de aju-
dar as crianças e jovens a crescerem na fé e a partici-
parem na vida da comunidade.  
   O Secretariado da catequese, os escuteiros e os 
jovens, elaboraram um plano de contingência, aplican-
do todas as orientações da (DGS) e estamos a fazer de 
tudo para que possamos iniciar as nossas atividades 
em segurança. Temos bem presente a necessidade de 
não colocar em risco a saúde de ninguém. 
   Convido as crianças, adolescentes e jovens, cuja 
ausência se tem sentido muito nas nossas celebrações.      
Neste tempo de Pandemia temos sentido um grande 
“vazio” nas nossas Igrejas. Sentimos muito a falta da 
vossa presença, do vosso barulho, da vossa vivacidade 
e alegria que dão vida nas nossas celebrações. Não 
tenham medo de participar na Eucaristia e na vida da  
comunidade, não se fechem no isolamento e co-
modidade. 
   Todos estamos a sentir como a pandemia veio 
agravar a situação económica de tantas famílias, com 
especial gravidade para quem já estava fragilizado.  
   A nossa Paróquia através do Centro Social têm es-
tado atenta às crescentes e prementes dificuldades de 
tantas pessoas, e procurando dar respostas. Temos 
sentido uma grande corrente de solidariedade de tan-
tas pessoas que estão ajudando o Centro social a aju-
dar quem mais precisa. Segundo as previsões, a pre-
cariedade económica vai agravar-se. É importante que 
na mesma medida, cresçam igualmente a generosid-
ade e a capacidade de atender a quem precisa. O amor 
ativo e solidário, indo ao encontro dos que se encon-
tram na solidão e na necessidade é um sinal concreto 
da presença do Evangelho no mundo. 
   O programa pastoral que nos foi confiado pelo Sr. 
Patriarca é o mesmo do ano  passado : “Sair com Cris-
to ao Encontro  de todas as Periferias”, um tema que 
neste tempo de Pandemia, nos convida a sair ao en-
contro das pessoas carenciadas, seja materialmente 
seja humanamente, que vivem na solidão. 
   É neste espirito de fé e confiança que iniciamos este 
novo ano pastoral, confiando na proteção de Maria 
nossa Mãe e de São José o nosso Padroeiro, toda a 
nossa missão pastoral deste ano. 
 

P. Manuel 
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(...Continuação) 
 
   É uma oração de louvor, de súplica e de agradecimento à Divina Providência. Esta oração é feita todos os 
dias, em todas as comunidades dos Pobres Servos espalhados pelo mundo.  
   A força desta oração vê-se nos sinais extraordinários que Deus tem dado à nossa Obra e continua a dar. Ao 
longo da história da Obra, muitos foram estes sinais, a que podemos chamar milagres da divina Providência. 
A existência da Obra é o maior milagre da Providência, porque se ela existe e continua a difundir-se pelo 
mundo é só porque a Divina Providência a assiste.   
 
 

  
ORAÇÃO À DIVINA PROVIDÊNCIA 

 
(Esta oração rezada e recomendada por São João Calábria  

para pedir ajuda à Divina Providência)  
 

D. O Nosso auxilio está no nome do Senhor. 
R. Que fez o céu e a terra! 

D. Sagrado Coração de Jesus.  
R. Confio em vós! 

D. Coração Imaculado de Maria.  
R. Confio em vós 

D. Divina Providência. (repetir 10X usar as contas do terço ) 
R. Provede-nos  

D. Divina Providência! (repete 10 x) 
R. Nós vos Louvamos  

D. Divina Providência! (repete  10 x) 
 

R. Nós vos Agradecemos  
D. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essas graças Vos pedimos  

com confiança, pela intercessão  
da Bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos. 

D. Glória ao Pai… 
D. Pelos Falecidos 

R. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno  e brilhe para eles  
 a Vossa luz, descansem em paz. Amém 

D. Pelos Benfeitores: 
T. Dai, Senhor, a vida eterna a todos os nossos benfeitores  

e familiares pela glória do Vosso nome. Amém 
D. Maria , Mãe da Obra, R. Rogai por nós 

D. São José,  R. Rogai por nós, 
D. São João Calábria,  R. Rogai por nós. 

 


