Ano XXI - N.º1223 - 08/10/2017

XXVIIº Domingo Tempo Comum – Ano A

O Evangelho de hoje, Domingo XXVII
do Tempo Comum, começa por
descrever os gestos de amor
embebecido de DEUS pela Sua vinha,
seguindo de perto o Cântico da vinha
de Isaías. Mas depois continua de
forma incisiva, introduzindo novos
personagens:
os
VINHATEIROS
violentos e assassinos são os chefes
religiosos e civis, e são eles que, no
final
reagem.
Os
SERVOS
sucessivamente enviados por DEUS e
maltratados pelos homens são os
profetas. O FILHO, que é o último
enviado, salta à vista que é JESUS.
No cântico de Isaías, o Senhor da
vinha, que é Deus, tratou com infinito
desvelo a Sua vinha, que é o Seu
povo, o povo de Israel e de Judá, e
somos nós: plantou-a numa colina
soalheira com castas selecionadas,
cavou-a, limpou-a, amou-a e fê-la
crescer. Todavia, a vinha assim amada
e acariciada produziu agraços, em vez
de uvas doces e saborosas.
Diante do amor persistente de Deus,
como respondemos?

Leitura do Livro de Isaías
(Is 5, 1-7)
Vou cantar, em nome do
meu amigo, um cântico de amor
à sua vinha.
O meu amigo possuía uma
vinha numa fértil colina.
Lavrou-a e limpou-a das
pedras, plantou-a de cepas
escolhidas.
No meio dela lavrou uma
torre e escavou um lagar.
Esperava que viesse a dar
uvas, mas ela só produziu
agraços.
E agora, habitantes de
Jerusalém, e vós, homens de
Judá, sede juízes entre mim e a
minha vinha:

Que mais podia fazer à
minha vinha que não tivesse
feito?
Quando eu esperava que
viesse a dar uvas, porque é que
apenas produziu agraços?
Agora vos direi o que vou
fazer à minha vinha: vou tirarlhe a vedação e será devastada;
vou demolir-lhe o muro e será
espezinhada.
Farei dela um terreno
deserto: não voltará a ser
podada nem cavada, e nela
crescerão silvas e espinheiros; e
hei-de mandar às nuvens que
sobre ela não deixem cair
chuva.
A vinha do Senhor do
Universo é a casa de Israel e os
homens de Judá são a
plantação escolhida.
Ele esperava rectidão e só
há sangue derramado; esperava
justiça e só há gritos de horror.
Palavra do Senhor

Salmo responsorial (79)
A vinha do Senhor é a casa
de Israel.

Leitura da Epístola do
apóstolo São Paulo aos
Filipenses (Filip 4, 6-9)
Irmãos:
Não vos inquieteis com
coisa alguma.
Mas,
em
todas
as
circunstâncias, apresentai os
vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e acções
de graças.
E a paz de Deus, que está
acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações e
os vossos pensamentos em
Cristo Jesus.
Quanto ao resto, irmãos,
tudo o que é verdadeiro e
nobre, tudo o que é justo e
puro, tudo o que é amável e de
boa reputação, tudo o que é
virtude e digno de louvor é o
que deveis ter no pensamento.
O
que
aprendestes,
recebestes, ouvistes e vistes em
mim é o que deveis praticar.
E o Deus da paz estará
convosco.
Palavra do Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia
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Eu vos escolhi do mundo,
para que vades e deis fruto e o
vosso fruto permaneça, diz o
Senhor.
Aleluia, Aleluia, Aleluia

Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 21, 33-43)
Naquele tempo, disse Jesus
aos príncipes dos sacerdotes e
aos anciãos do povo:
«Ouvi outra parábola:
Havia um proprietário que
plantou uma vinha, cercou-a
com uma sebe, cavou nela um
lagar e levantou uma torre;
depois, arrendou-a a uns
vinhateiros e partiu para longe.
Quando chegou a época das
colheitas, mandou os seus
servos aos vinhateiros para
receber os frutos.
Os vinhateiros, porém,
lançando mão dos servos,
espancaram
um,
mataram
outro, e a outro apedrejaramno.
Tornou ele a mandar outros
servos, em maior número que
os primeiros.
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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; matemolo e ficaremos com a sua
herança’.
E, agarrando-o, lançaram-no
fora da vinha e mataram-no.
Quando vier o dono da vinha,
que fará àqueles vinhateiros?».
Eles responderam:
«Mandará
matar
sem
piedade esses malvados 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 tornouse 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».
Palavra da salvação
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Oração dos fiéis:
- Abençoai, Senhor, o vosso
povo.

Dia 13.
Santa Maria, nossa Rainha. Esta
Terra que Te pertence, agradece o
privilégio único de ser escolhida para
espalhar ao mundo a tua mensagem e,
mais uma vez, confia ao teu Imaculado
Coração fervorosa súplica pela Paz.

OUTUBRO: Mês Missionário

Agenda da semana

Preces diárias
Dia 9.
Por intercessão da Virgem Nossa
Senhora, pedimos que a chama da fé
nunca se apague na vida dos discípulos
de Jesus, e que ela ilumine a mente e os
corações dos que ainda não O conhecem.

Dia

Data

Hora

09:00
/
18:30
5ª

12/10
16:00

Dia 10.
Peçamos a força do Espírito Santo
para as nossas comunidades cristãs. Que
permaneçam fiéis ao amor de Deus, e
sejam no mundo um sinal luminoso de
Cristo.

17:30
21:00
6ª

13/10

21:30

Dia 11.
Por intercessão do bom Papa João
XXIII, rezamos especialmente pelo Papa
Francisco e todos os Pastores da Igreja
para que, através da sua palavra e do seu
exemplo, a Igreja cresça na santidade e
seja farol para todos os povos.

Acontecimento

• Exposição
Santíssimo
Sacramento
• Conferência
Vicentina
• Zeladoras do
Apostolado
da Oração
• Terço no
Nicho Nª Sª
• Reunião de
Acólitos

Mês de Outubro – Terço ao
Domingo às 16h

Dia 12.
Pedimos, por intercessão da
Senhora de Fátima, que a oração do
Rosário seja acarinhada nas famílias
portuguesas e, através dela, as novas
gerações conheçam os mistérios da vida
de Jesus e O anunciem sem
preconceitos.
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Confraria das Almas
Cobrança de quotas em atraso
(07/08; 14/15 Outubro)
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