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VIGÉSIMO QUINTO

Isaías 55, 6-9
Salmo 144 (145)

Filipenses 1, 20c-24.27a
Mateus 20, 1-16a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são as 
atitudes cristãs 

que procuras 
aplicar no teu 

trabalho?

Eis a grandeza e a beleza do ser 
divino: «é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade; é 
bom para com todos». Deus é tão 
«generoso em perdoar» que toma a 
iniciativa de vir ao nosso encontro 
e a todos oferecer o seu amor. Ele 
quer-nos assim, à sua imagem e 
semelhança, sempre disponíveis para 
amar e perdoar. Por isso, continua 
«a contratar trabalhadores para a 
sua vinha: [...] Ide vós também para a 
minha vinha». O essencial não está na 
hora em que o desafio é lançado, mas 
na decisão generosa em abraçar a 
causa do Evangelho, sem murmurar. 
Precisamos de converter os olhares 
e os corações para acolher os 
pensamentos e os caminhos de Deus: 
«Procurai somente viver de maneira 
digna do Evangelho de Cristo».

 
A inveja e a murmuração destroem 
a comunidade. São uma janela 
aberta para a entrada do mal, uma 
barreira ao amor e ao perdão. São 
um veneno que divide a comunidade. 
O Papa Francisco não se cansa de 
alertar para estes dois grandes males 
pessoais e comunitários. A pessoa 
invejosa é amarga: não sabe cantar, 
não sabe louvar; não conhece a 
alegria, pois está sempre mais fixa 
nos dons e nas capacidades dos 
outros do que na sua própria vida. 
É um semeador da amargura em 
toda a comunidade. Porque quando 
uma pessoa não tolera que outra 
tenha algo que ela não tem, tenta 
‘rebaixá-la’, fala mal dela, usa a arte 
destruidora da coscuvilhice. Isto não é 
viver de maneira digna do Evangelho!

“Viver de maneira “Viver de maneira 
digna do Evangelho”digna do Evangelho”

‘A união faz a diferença’, 
em laboratoriodafe.pt

Inveja e 
murmuração
Deus insiste sempre numa nova 
oportunidade. O que é que te sugere 
a maneira de ser e de agir de Deus? 
O nosso suposto prejuízo, segundo a 
lógica da justa retribuição conforme 
o trabalho de cada um, esquece a 
gratuidade e a partilha e centra-se 
na inveja e na murmuração. Tal e 
qual como os primeiros contratados 
da parábola! Jesus Cristo destaca a 
bondade e a generosidade, a partilha 
e a fraternidade. Nobres princípios 
para a comunidade cristã! 
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Segunda a Sábado 
 Não haverá eucaristias

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 27/SeteMbrO > 9h30/P.Da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Aurélio Correia Ferreira m.c. amigos; 

Manuel Coelho Correia e filha m.c. 
esposa; Abílio Rocha e Clotilde 
Loureiro m.c. fi lha Deolinda; 
Miquelina Carvalho dos Santos e 
marido m.c. nora Maria da Luz; 
Fernando Oliveira Sousa m.c. esposa; 
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 
Custódio Silva Oliveira m.c. esposa; 
José Gonçalves Dias e esposa m.c. 
filho António; Adelino Pinto Correia 
m.c. esposa e filhos; Maria do Sameiro 
Fernandes Gomes, pais e sogros m.c. 
marido e filhos; Joaquina Gomes da 
Costa e Francisco Fernandes da Costa 
m.c. família; Rosa dos Reis, marido e 
irmã m.c. filha Maria dos Anjos; Maria 
Isabel Reis Gomes m.c. marido e filhos

doMIngo, 27 / SeteMbro > 10h30 / MoSteIro
(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

CALENDÁRIO LITÚRGICO
21/09 - S. Mateus, Apóstolo e Evangelista   
23/09 - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
26/09 - S. Cosme e S. Damião, mártires

LeItOreS
DIa 27 / SeteMbrO [Igreja]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Sónia
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Glorinha

PARA REFLETIR....
“Nos últimos meses, o verbo «Ligar» 

ganhou uma preponderância enorme 
nas comunicações. Outrora, para par-
ticipar em algo, as pessoas utilizavam 
com frequência o verbo «Ir». Um ví-
rus desconhecido alterou os contatos 
e as relações humanas. Antigamente, 
íamos a uma atividade, hoje ligamo-
-nos a uma iniciativa… Já pensou que 
o verbo «Ligar» dá outra proximidade. 
Não é uma questão de sedentarismo 
ou nomadismo, mas LIGAR torna o 
acontecimento mais sustentável e a 
centímetros de distância das pessoas”.

(in agencia@ecclesia.pt)

“A comunidade cristã nunca procurou 
o isolamento e nunca fez da igreja 
uma cidade de portas fechadas. For-
mados para o valor da vida comuni-
tária e na busca do bem comum, os 
cristãos sempre procuraram a inser-
ção na sociedade”.

O prefeito da Congregação para o 
Culto Divino sublinha que, “embo-
ra os meios de comunicação prestem 
um reconhecido serviço aos doentes 
e aos que estão impossibilitados de 
ir à igreja”, que se alargou no tem-
po em que foi impossível celebrar a 
Missa comunitariamente, “nenhuma 
transmissão é equiparável à partici-
pação pessoal ou pode substituí-la”.
Com efeito, “estas transmissões, por 
si só, correm o risco de nos afastar de 
um encontro pessoal e íntimo com 
o Deus incarnado”. O cardeal Sarah 
observa que, uma vez “adotadas as 
medidas” concretamente praticáveis” 
para reduzir ao mínimo o contágio 
do vírus, é necessário que todos os 
católicos “retomem o seu lugar na 
assembleia dos irmãos, encorajando 
os “desanimados, amedrontados, há 
muito tempo ausentes ou distraídos”.

O Vaticano recorda que as medidas 
ditadas pelos bispos e pelas conferên-
cias episcopais durante a pandemia 
“expiram quando a situação volta à 
normalidade”. A Igreja, conclui o 
Cardeal Sarah, protege a pessoa “na 
sua totalidade” e, “à necessária preo-
cupação pela saúde pública, une o 
anúncio e o acompanhamento para a 
salvação eterna das almas”. 

Em Portugal, a Conferência Episcopal 
emitiu normas para o regresso das ce-
lebrações comunitárias da Missa (30 de 
maio), após a suspensão decretada em 
março, e que estão em permanente atua-
lização. 

Cidade do Vaticano, 12 set 2020 (Ecclesia) 

AVISO - PROJETO REDE MAY
A partir do dia 14 até 22 de Setembro, 

entre as 9h-17h30, estará uma equi-
pa na junta de freguesia que pertence 
ao projeto REDMAY e é patrocina-
da pela Câmara Municipal de Braga 
com o intuito de dar apoio a pessoas 
com mais de 55 anos. Terá vários ser-
viços de proximidade promovendo a 
qualidade de vida e o combate ao iso-
lamento social.

AVISO...aLteraçãO hOrárIO Da MISSa De DOMINGO
Está-se a aproximar o outono e com ele 

mais vento/frio e a instabilidade cli-
matérica. São factores suficientes para 
compreendermos que temos de en-
contrar outras opções (de espaços e horá-
rios) para as nossas celebrações comu-
nitárias. Buscamos caminhos novos, 
sem perder o essencial para a nossa 
vida cristã: a Eucaristia (ver texto seguinte).

Assim sendo, e porque tenho de ser-
vir e pensar nas duas comunidades 
paroquiais, a partir de outubro, as 
eucaristias ao domingo irão ser ce-
lebradas às 9h em Padim da Graça, 
e às 10h30 no Mosteiro-Tibães (em 
ambos os locais será no exterior ou interior, 
conforme o tempo o permita).

Logo que oportuno outras indicações 
será dadas, nomeadamente sobre as 
eucaristias nas capelas.

Todos temos de fazer um esforço de 
adaptação à realidade pandémica que 
ainda vivemos e que anda a “rondar” 
bem perto de nós! Sejamos respon-
sáveis, zelosos e exigentes com nós 
próprios, e estaremos a sê-lo para os 
outros. Cuide-se e está a cuidar!

COVID-19: vatIcaNO DIz que é hOra De vOLtar à  
    MISSa PreSeNcIaL
A Congregação para o Culto Divino e 

a Disciplina dos Sacramentos (Santa 
Sé) enviou uma carta aos presidentes 
das Conferências Episcopais, defen-
dendo o regresso à celebração pre-
sencial da Missa, após as limitações 
provocadas pela pandemia.

“Assim que as circunstâncias o permi-
tirem, é necessário e urgente regres-
sar à normalidade da vida cristã, que 
tem o edifício da Igreja como casa e a 
celebração da liturgia, em particular a 
Eucaristia, como meta para a qual se 
encaminha a ação da Igreja e a fonte 
de onde promana toda a sua força”, re-
fere o texto assinado pelo cardeal Ro-
berth Sarah, prefeito da congregação.

A missiva, intitulada ‘Voltemos com 
alegria à Eucaristia!’, destaca que 
participar numa Missa através dos 
meios de comunicação não é equipa-
rável à participação física, na igreja.

“A pandemia criou transtornos” não so-
mente na dinâmica social e familiar, 
“mas também na vida da comunidade 
cristã, incluindo a dimensão litúrgica”.


