
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - XXVII Domingo do Tempo Comum – 4 de Outubro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 5,1-7.  

Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 4,6-9. 

Evangelho - São Mateus 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 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, 
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 tomou-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. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado e aquele sobre quem ela cair 
será esmagado». 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

42. À vida dos Santos, não pertence somente a sua biografia terrena, mas também o seu 
viver e agir em Deus depois da morte. Nos Santos, torna-se óbvio como quem caminha para 
Deus não se afasta dos homens, antes pelo contrário torna-se-lhes verdadeiramente vizinho. 
Em ninguém, vemos melhor isto do que em Maria. A palavra do Crucificado ao discípulo - 
a João e, através dele, a todos os discípulos de Jesus: «Eis aí a tua mãe» (Jo 19, 27) - torna-
se sempre de novo verdadeira no decurso das gerações. Maria tornou-Se realmente Mãe de 
todos os crentes. À sua bondade materna e bem assim à sua pureza e beleza virginal, 
recorrem os homens de todos os tempos e lugares do mundo nas suas necessidades e 
esperanças, nas suas alegrias e sofrimentos, nos seus momentos de solidão mas também na 
partilha comunitária; e sempre experimentam o benefício da sua bondade, o amor 
inexaurível que Ela exala do fundo do seu coração. Os testemunhos de gratidão, tributados a 
Ela em todos os continentes e culturas, são o reconhecimento daquele amor puro que não se 
busca a si próprio, mas quer simplesmente o bem. A devoção dos fiéis mostra, ao mesmo 
tempo, a infalível intuição de como um tal amor é possível: é-o graças à mais íntima união 
com Deus, em virtude da qual se fica totalmente permeado por Ele - condição esta que 
permite, a quem bebeu na fonte do amor de Deus, tornar-se ele próprio uma fonte «da qual 
jorram rios de água viva» (Jo 7, 38). Maria, Virgem e Mãe, mostra-nos o que é o amor e 
donde este tem a sua origem e recebe incessantemente a sua força. A Ela confiamos a Igreja, 
a sua missão ao serviço do amor: 

Santa Maria, Mãe de Deus, Vós destes ao mundo a luz verdadeira, Jesus,  
vosso Filho – Filho de Deus. Entregastes-Vos completamente ao chamamento de Deus e 

assim Vos tornastes fonte da bondade que brota d'Ele. Mostrai-nos Jesus. Guiai-nos para 
Ele. Ensinai-nos a conhecê-Lo e a amá-Lo. 

A Bíblia____________________________________________ 
682. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, depois de ter sido apresentado aos 
discípulos, com quem Paulo discutia apesar de alguns planearem a sua morte? 
SOLUÇÃO – 681. Eleazar e Josué (Num 34, 17). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

XXVII Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Irmãos, adoremos o Senhor 

NCT.220 

 

Apresentação dos Dons 

Não fostes vós que me 

escolhestes – CEC.II.217 

 

Depois da Comunhão 

A pedra que rejeitaram – SR.204  

 

Final 

Tudo o que pedirdes  

CEC.II.52/OC.256 

Cartório Paroquial  

 Terça-feira a Sábado: das 17 

(dezassete) às 19 (dezanove) 

horas. 

Celebrações de Missas 

 Sábado: 19 (dezanove) horas.  

 Domingo: 11 (onze) horas.  

 Quarta-feira: 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta-feira e Sábado: das 17 

(dezassete) às 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 



XXVI Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta – Livro do Profeta Ezequiel 18~25-28 
"Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto?" 

 
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Filipenses 2,1-11  
"Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus." 

 
Evangelho – São Mateus 21,28-32  

"João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça." 

Celebramos o Vigésimo Sexto Domingo do Tempo Comum, no dia dedicado aos 

migrantes e refugiados. 

Com a liturgia da Palavra todos nós somos chamados a construir o mundo novo de justiça 

e de paz. Torna-se, por isso, necessária a nossa disponibilidade para assumir o compromisso de 

pôr Deus como o centro de todas as nossas preocupações. 

A primeira leitura - da Profecia de Ezequiel - apresenta-nos um convite ao compromisso 

sério e exigente com Deus. Cada um de nós deve converter-se à Palavra do Senhor e dela tirar 

consequências práticas. Doutro modo, mais nos afastamos de Deus. 

Da Epístola de São Paulo aos Filipenses, a segunda leitura lembra aos cristãos  o exemplo 

de Cristo, que assumiu a condição humana e se tornou servidor dos homens na humildade. Ao 

longo de toda a sua vida terrena demonstrou sempre sentimentos de amor e de perdão.  

O Evangelho de São Mateus reforça, através de mais uma parábola, a necessidade da 

firmeza do nosso compromisso com Deus à imagem de João Baptista. De nós, crentes, Ele exige 

uma disponibilidade total para cumprir ao longo da nossa vida a sua vontade e não a vontade dos 

homens. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, Tu nos convidas a assumir, com verdade e coerência, a nossa 
responsabilidade pelos nossos gestos de egoísmo e de auto-suficiência. Que o nosso 
esforço permanente de conversão contribua para a resolução dos graves problemas que 
afectam o mundo de hoje.  

 
2.ª Leitura – Senhor, os critérios que presidem ao mundo não favorecem os que põem 
a sua vida ao serviço dos outros, com humildade e simplicidade. Envia-nos, Senhor, o 
teu Espírito, de modo que possamos, mesmo nas circunstâncias mais adversas, 
testemunhar a tua vontade com a firmeza dos nossos corações.  
 
Evangelho – Senhor nosso Deus, Tu ofereces, sem dúvida, um plano de salvação para 
o mundo. Por isso, queres todos os teus filhos, sem distinção de raça, de cor, de 
estatuto social, de formação intelectual, implicados na concretização deste projecto. 
Que os nossos ideais de vida sejam concebidos tendo em conta somente a tua vontade. 
Que a nossa pobre palavra, na sequência da tua, que é firme e exigente, corresponda ao 
nosso agir de todos os dias. Faz-nos, Senhor, verdadeiros apóstolos, de modo que nos 
empenhemos na construção de um mundo mais justo, mais verdadeiro, mais fraterno.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


