COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

XXVIII Domingo do
Tempo Comum
Entrada
Deus vive na sua morada santa
NCT.311
Apresentação dos Dons
Tomai, Senhor – CPD.532

Depois da Comunhão
Ó Sagrado banquete
NCT.266
Final
Felizes os convidados
NCT.264
Horários

4 OUTUBRO 2020 – N.º 711

A Palavra _________________________________________
Ano A - XXVIII Domingo do Tempo Comum – 11 de Outubro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 25,6-10ª.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 4,12-14.19-20.
Evangelho - São Mateus 22,1-10:
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 para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados
para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes:
‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois cevados foram abatidos, 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, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu
-se de convidados».O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não
estava com o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?’
Mas ele ficou calado. O rei disse aos servos: ‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às
trevas exteriores; aí haverá choro e ranger de dentes’. Na verdade, muitos são os
chamados, mas poucos os escolhidos».

A Bíblia____________________________________________

Cartório Paroquial
Terça-feira a Sábado: das 17
(dezassete) às 19 (dezanove)
horas.

683. Porque é que, segundo o Livro do Deuterómio, ficou prescrito que o sacrifício pascal
deveria ser oferecido ao cair da tarde?
SOLUÇÃO – 682. Helenistas (Act 9,29).

Celebrações de Missas
 Sábado: 19 (dezanove) horas.
 Domingo: 11 (onze) horas.
 Quarta-feira e Quinta-feira:
18.30 (dezoito e trinta) horas.

LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco
1. «LA UDA TO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», cantava São Francisco
de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode
comparar, ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que
nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que
nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras».
2. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do
abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários
e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido
pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e
nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a
nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores do parto» (Rm 8,22).
Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7). O nosso corpo é constituído
pelos elementos do Planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e
restaura-nos.
3. Há mais de cinquenta anos atrás, quando o mundo oscilava sobre o fio duma crise
nuclear, o papa São João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a
guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensagem Pacem in terris a
todo o mundo católico, mas acrescentava: e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, à
vista da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste
planeta. Na minha Exortação Evangelii gaudium, escrevi aos membros da Igreja, a fim de
os mobilizar para um processo de reforma missionária ainda pendente. Nesta encíclica,
pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum.

Atendimento do Pároco
Quarta-feira e Sábado: das 17
(dezassete) às 18.30 (dezoito e
trinta) horas.
PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA BOA NOVA
LARGO DA IGREJA
2720-296 AMADORA
TELF.: 21 495 33 61
www.paroquia-reboleira.pt
paroquia.reboleira@gmail.com

Se desejar receber o boletim por
e-mail faça o seu pedido para:
paroquia.reboleira@gmail.com

A Testemunha______________________________________

XXVII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 5,1-7
"A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel."
2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Filipenses 4, 6-9
"O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim é o que deveis
praticar. E o Deus da paz estará convosco."
Evangelho – São Mateus 21, 33-43
"A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular ."

Celebramos o Vigésimo Sétimo Domingo do Tempo Comum.
A Mesa da Palavra recorre mais uma vez à imagem da “ vinha do Senhor” para exprimir
como Deus age perante o seu povo. Faz parte da história da salvação a fragilidade dos que vivem
longe de Deus.
A primeira leitura - do Livro do profeta Isaías – refere a vinha como uma representação
simbólica do povo de Deus e estabelece a comparação com o agricultor diligente no seu trabalho,
isto é, como o Senhor cuida do seu povo.

Da Epístola aos Filipenses, a mensagem da segunda leitura assegura que, se formos
íntegros, se cultivarmos a virtude e se estivermos unidos a Deus pela oração, nada poderá destruir
a nossa paz e a nossa alegria.
O Evangelho de São Mateus lembra-nos a parábola dos vinhateiros. “A vinha do Senhor”,
o povo de Deus, muitas vezes foi infiel e chegou a rejeitar Jesus, enviado pelo Pai, vindo outros,
mais tarde, a aproveitar do dom que eles rejeitaram.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Com o teu Espírito, ajuda-nos, Senhor, a discernir o nosso papel no meio
deste mundo, em que há o “sangue derramado” das vítimas da violência, do terrorismo,
das guerras religiosas, dos sistemas que geram morte e sofrimento de modo que não
sejamos cúmplices do drama dos irmãos privados dos direitos humanos.
2.ª Leitura – Senhor, o grande Apóstolo Paulo ensina-nos que, como cristãos, estamos
enxertados em Cristo. Faz-nos entender que as dificuldades, os dramas, as
perseguições, as incompreensões são apenas acidentes de percurso, que não
conseguirão arredar-nos da vida verdadeira. Em Jesus temos a garantia da vida
definitiva.
Evangelho – Senhor, Tu é que Te deste a conhecer a todos nós: foste antecipado por
diversas figuras do Antigo Testamento e pela palavra dos profetas. Vieste finalmente
habitar no meio de nós. As nossas comunidades cristãs e religiosas são constituídas por
homens e mulheres que se comprometeram com o Reino e que trabalham na tua
“vinha”. Senhor, pela tua graça, ajuda-nos a produzir frutos bons e a testemunhar
diante do mundo - em gestos de amor, de acolhimento, de compreensão, de
misericórdia, de partilha, de serviço - a realidade do Reino que prometeste aos teus
seguidores.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

