
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum utiliza a 
imagem do “banquete” para descrever esse mundo de 
felicidade, de amor e de alegria sem fim que Deus quer 
oferecer a todos os seus filhos. 
Na primeira leitura, Isaías anuncia o “banquete” que um 
dia Deus, na sua própria casa, vai oferecer a todos os 
Povos. Acolher o convite de Deus e participar nesse 
“banquete” é aceitar viver em comunhão com Deus. Des-
sa comunhão resultará, para o homem, a felicidade total, 
a vida em abundância. 
O Evangelho sugere que é preciso “agarrar” o convite de 
Deus. Os interesses e as conquistas deste mundo não 
podem distrair-nos dos desafios de Deus. A opção que 
fizemos no dia do nosso batismo não é “conversa fiada”; 
mas é um compromisso sério, que deve ser vivido de 
forma coerente. 
Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um exemplo 
concreto de uma comunidade que aceitou o convite do 
Senhor e vive na dinâmica do Reino: a comunidade cristã 
de Filipos. É uma comunidade generosa e solidária, ver-
dadeiramente empenhada na vivência do amor e em 
testemunhar o Evangelho diante de todos os homens.  
Os convidados do Evangelho, que não aceitaram o convi-
te representam aqueles que estão demasiado preocupa-
dos a dirigir uma empresa de sucesso, ou a escalar a vida 
a pulso, ou a conquistar os seus cinco minutos de fama, 
ou a impor aos outros os seus próprios esquemas e pro-
jetos, ou a explorar o bem estar que o dinheiro lhes con-
quistou e não têm tempo para os desafios de Deus ou 
também aqueles que estão instalados na sua auto - sufi-
ciência, nas suas certezas, seguranças e preconceitos e 
não têm o coração aberto e disponível para as propostas 
de Deus.   
Os convidados que aceitaram o convite representam to-
dos aqueles que, apesar dos seus limites e do seu peca-
do, têm o coração disponível para Deus e para os desafi-
os que Ele faz. Percebem os limites da sua miséria e fini-
tude e estão permanentemente à espera de que Deus 
lhes ofereça a salvação. São humildes, pobres, simples, 
confiam em Deus e na salvação que Ele quer oferecer a 
cada homem e a cada mulher e estão dispostos a acolher 
os desafios de Deus.  
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 12h (Mem Martins); 16h30 e 19h (Algueirão) 

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 Santa Teresinha do Meni-
no 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 
terras e família e partem para lugares desconhecidos e po-
bres, levando a Palavra de Deus e o amor de Deus, ajudando 
os irmãos mais pobres. 

FESTA DA ESPERANÇA 
 

No passado dia 26 de Setembro, as crianças do 5º 
Catecismo festejaram a Festa da Esperança. Este foi um sinal 
importante no início do nosso ano pastoral, para que não nos 
esqueçamos que é com Esperança Cristã que devemos enca-
rar todos os desafios que nos são colocados. 
Estas são algumas das mensagens que as crianças do 5º Cate-
cismo nos deixaram, tenhamo-las no nosso pensamento e na 
nossa oração: 
"Vamos ter esperança e fé que haverá um novo dia em que 
esta terrível pandemia acabe." (Rafael e Nicole) 
" Que Deus seja a âncora da nossa Vida, ajudando-nos a fixar 
um porto repleto de Felicidade, Esperança e Amor." (Diana) 
"A esperança é acreditar que conseguimos fazer tudo e amar 
os outros." (Dinis e Gonçalo)   
"Com pequenos esforços faremos a diferença num amanhã 
melhor." (Tiago) 
"A esperança é ter um pensamento positivo mesmo quando 
já ninguém tem; é, ainda ter força para pensar que algo de 
bom pode acontecer!" (Matilde) 
"Esperança: creio nela como creio em Deus, que a plantou no 
meu coração." (Melanie) 
"A esperança é um sentimento que deve estar sempre pre-
sente, pois sem esperança é difícil sentir outras coisas. Com 
esperança a nossa vida é mais leve. Não deixe que ninguém 
tire a sua esperança." (Beatriz, Eline e Sofia) 
"A esperança é acreditar que algo é possível mesmo que não 
seja." (Guilherme, Gustavo, Matilde, Fábio, Miguel, Lourenço 
e Renato) 
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«Fratelli Tutti» =“Todos Irmãos” 

Título da nova Encíclica do Papa Francisco 
 

Nesta Encíclica, o Papa propõe «novo paradigma de 

humanidade sem muros, sem fronteiras, sem barrei-

ras, sem exclusão e sem discriminação» 

Tal como a “Laudato Si” em 2015, procurou responder 

com o conceito de ecologia integral aos desafios das 

alterações climáticas, em pleno debate que levaria ao 

Acordo de Paris, o novo texto parece propor conceitos 

fundamentais como fraternidade e amizade social a 

um mundo marcado pela pandemia. 

Temos em mãos uma encíclica social, um texto univer-

sal, que não deixará, certamente, ninguém indiferen-

te. Muito pelo contrário, aceitar ler um texto ao qual é 

dado o título Todos irmãos (FT) já permite antever que 

dele não sairemos ilesos: é uma espécie de murro no 

estômago, que aperta o coração e deixa a razão enver-

gonhada. Se é verdade que o tema é mais do que per-

tinente neste tempo de pandemia, da qual ainda não 

conseguimos vislumbrar o fim, também me parece 

que o Papa Francisco escreveria esta Carta ao mundo 

em algum momento do seu pontificado. Ele próprio 

diz: “as questões relacionadas com a fraternidade e a 

amizade social sempre estiveram entre as minhas pre-

ocupações” (FT §5). Por isso, a encíclica Todos Ir-

mãos é escrita como um contributo para a reflexão 

sobre a crise dramática de fraternidade, que é crise 

dramática de humanidade, na esperança de que “um 

sonho novo de fraternidade e amizade social” (FT §6) 

possa motivar o ser humano para modos benfazejos 

de habitar o mundo, modos benfazejos de fazer o 

mundo e modos benfazejos de ser mundo. 

Ao longo dos últimos anos, encontramos numero-

sas intervenções de Francisco, seja nas encíclicas, 

nas exortações apostólicas, nas mensagens, nos 

discursos ou nas alocuções, onde claramente expri-

me preocupação aguda para “com as várias formas 

atuais de eliminar ou ignorar os outros” (FT §6). 

Parece bem ao Santo Padre reunir algumas dessas 

muitas intervenções e transpô-las para um âmbito 

de reflexão mais alargado. Resulta uma carta encí-

clica organizada em 8 capítulos, com 287 parágra-

fos e 288 notas de rodapé. Cerca de 55% das notas 

de rodapé e referências bibliográficas remetem pa-

ra as múltiplas intervenções do Papa. Podemos di-

zer, por isso, que este é o pensamento de Francis-

co, esta é a Carta que Francisco sempre desejou 

enviar a todos os seres humanos, lembrando-lhes: 

Somos Todos Irmãos. 

Adota um tom pedagógico, num estilo redaccional 
polimorfo. Incisivo, não deixa de dar nome às coi-
sas e aos fenómenos, não se esquiva aos pormeno-
res, pois não nos quer poupar ao traumatismo do 
encontro com as dores do mundo e com as feridas 
em carne viva da fraternidade. Não se dirige a uma 
elite ilustrada, retorica, clerical ou académica; a 
linguagem é afável, mas sempre interpeladora e 
frontal: “somos analfabetos no acompanhar, cuidar 
e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas 
sociedades” (FT §65), “sintomas de uma sociedade 
enferma, pois procura construir-se de costas para o 
sofrimento” (FT §66), constata. Alguma ironia, al-
gum tom magoado de quem muito sabe, muito vê, 
muito experimenta, muito sente, muito sofre e 
muito reza. Lamento de irmão ferido. Não evitando 
também a linguagem dura, a crítica cortante, a pa-
lavra incomodativa: “Aquilo que ainda há pouco 
tempo uma pessoa não podia dizer sem correr o 
risco de perder o respeito de todos, hoje pode ser 
pronunciado com toda a grosseria, até por algumas 
autoridades políticas, e ficar impune” (FT §45). A 
voz do Papa Francisco é voz que destoa no tom e 
na tónica; expõe, dá nome à maré de desumanida-
de que avança inclemente e inconsciente: denuncia 
tudo o que fecha, tudo o que reduz, tudo o que ex-
clui, tudo o que esconde, tudo o que apouca, tudo 
o que descria o mundo e a humanidade. 
 

Isabel Varanda, UCP (Eclesia) 
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PAPA EVOCA APARIÇÕES DE FÁTIMA PARA 
PEDIR ORAÇÃO DO ROSÁRIO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

O Papa, quarta feira passada, 7 de outubro, 
festa de Nossa Senhora do Rosário, no Vati-
cano, evocou as aparições de Fátima para 
pedir aos católicos que rezem o Terço, nes-

tes tempos de pandemia e que a sua vida seja 
“serviço de amor” ao próximo, especialmente aos 
mais desprotegidos. 
“Nossa Senhora, nas suas aparições exortou muitas 
vezes à recitação do Rosário, especialmente perante 
as ameaças que pairavam sobre o mundo. Também 
hoje, neste momento de pandemia, é necessário ter 
o Rosário nas mãos, rezando por nós, pelos nossos 
entes queridos e por todas as pessoas”. 
“Convido todos a redescobrir, especialmente, duran-
te este mês de outubro, a beleza da oração do Rosá-
rio, que alimentou a fé do povo cristão ao longo dos 
séculos”, declarou. 
Convido-vos a rezar o rosário e a levá-lo nas mãos ou 
no bolso. A recitação do rosário é a oração mais bela 
que podemos oferecer à Virgem Maria; é uma con-
templação das etapas da vida de Jesus Salvador com 
a sua Mãe Maria e é uma arma que nos protege dos 
males e das tentações”. 
Francisco dirigiu-se, em particular, aos peregrinos e 
ouvintes de língua portuguesa. 
“Convido-vos a tomar o rosário nas mãos todos os 
dias e erguer o vosso olhar para Nossa Senhora, sinal 
de consolação e esperança segura. Que a Virgem 
Santa ilumine e proteja toda a peregrinação da vossa 
vida até à Casa do Pai”. 

DIA PAROQUIAL DE SÃO JOÃO CALÁBRIA 
 

Na quinta feira passada, dia 8 de Outubro, celebrámos a 
Festa Litúrgica de São João Calábria, fundador dos Pobres 
Servos da Divina Providência, a Congregação que está a 
prestar o serviço pastoral na nossa Paróquia.  
Neste domingo, dia 11, será a celebração da festa a nível 
paroquial.  Em todas as Eucaristias, lembrando a vida e a 
espiritualidade deste Santo amigo dos pobres que viveu 
totalmente confiante na Divina Providência. 
Ele suplicava, pela oração, a ajuda da Divina Providência, 
para poder ajudar os pobres. Através das ofertas e doa-
ções de tantas pessoas, que ele dizia serem “sinais da 
Providência”, através destes benfeitores, que ele chama-
va   instrumentos da Providência” dava-lhe a possibilida-
de de ajudar os mais carenciados, entre eles as crianças 
órfãs e abandonadas. Assim, nós nos tornamos 
“Providência” para os outros. 
Para fazer memória e continuar a sua Obra através desta 
sua maneira de ajudar os pobres, nas Eucaristias deste 
domingo, convidamos todos os fiéis a oferecerem ali-
mentos como “sinais da Providência” para ajudar as fa-
mílias carenciadas da Paróquia. 
Este sinal quer ser também um gesto concreto que res-
ponde ao tema do ano pastoral “Evangelizar pela carida-
de”. 
São João Calábria dizia que no gesto de doar algo para os 
outros, quem fica mais beneficiado sou eu, porque o ou-
tro recebe um bem material, enquanto eu recebo de 
Deus um bem espiritual, do qual vou receber a recom-
pensa um dia na eternidade.  
 

ORAÇÃO  A SÃO JOÃO CALÁBRIA 
 

Ó Deus, nosso Pai, Vos louvamos pela Providência 
com que conduzis o universo e a nossa vida. 
Agradecemo-Vos pelo dom da santidade evangélica 
que concedestes ao Vosso servo São João Calábria. 
Animados pelo seu exemplo, colocamos em Vós todas 
as nossas preocupações, desejando que aconteça em nós 
o Vosso Reino. Dai-nos o Vosso Espírito, 
para que torne o nosso coração 
disponível à Vossa vontade. 
Fazei que amemos os irmãos, 
sobretudo os mais pobres e abandonados, 
para chegar um dia, juntamente com eles, 
à alegria eterna, onde nos esperais com Jesus, 
Vosso Filho e Nosso Senhor. 
Pela intercessão de São João Calábria, 
concedei-nos a graça que agora, 
com confiança, Vos pedimos... 
Glória ao Pai… 


