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Nota Pastoral  

Viver  
a Esperança  

na Vida Eterna
A Liturgia da Comemoração de Fiéis 

Defuntos, que tem grande manifestação 

cristã na vida dos fiéis e da Igreja, este ano em contexto de Pandemia de Covid-19 e 

vivendo em situação de contingência, tendo presente as Orientações sanitárias e 

das autoridades de saúde pública local, que não permitem ajuntamentos públicos 

com número elevado de pessoas, convidam-nos a cumprir a lei tendo presente as 

Orientações da Direção Geral de Saúde e as Orientações Pastorais para a nossa 

Diocese de Viseu. 

Aproximando-se os dias 1 e 2 de novembro em que muitas pessoas se deslocam 

aos cemitérios, especialmente durante as romagens e as celebrações de sufrágio dos 

fiéis defuntos, havemos por bem olhar para a comunidade com o bom senso 

pastoral, a virtude da prudência e da caridade. Convido os pastores e todas as 

pessoas a rezar em sufrágio dos defuntos participando na celebração da Eucaristia, 

na visita ao cemitério de forma privada, respeitando sempre as medidas profiláticas 

de Saúde Pública com o gesto de desinfetar as mãos, usar a máscara, fazer o 

distanciamento físico e evitar sempre o ajuntamento de grupos. 

Todos somos livres e responsáveis, “todos estamos no mesmo barco” e queremos 

o bem de todos. Não queremos ser responsabilizados por infetar ninguém, nem 

sermos infetados pelo vírus. 

A promoção da Saúde é um bem precioso para a humanidade, algo que devemos 

promover e incentivar, educando para os valores da vida e da saúde, num diálogo 

de abertura e compreensão para vivermos todos a vida “em fraternidade e amizade 

social” (Papa Francisco). 

Continua no próximo número 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

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 nupcial 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 e os 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 vestido com o traje nupcial.  
E disse-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial?’. 
Mas ele ficou calado. 
O rei disse então 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». 

1ª Leitura | Is 25, 6-10a 

«O Senhor preparará um banquete e enxugará as lágrimas de todas as faces.» 

Salmo Responsorial | Sl 22 (23) 

Habitarei para sempre na casa do Senhor. 

2ª Leitura | Filip 4, 12-14.19-20 

«Tudo posso n’Aquele que me conforta.» 

Evangelho | Mt 22, 1-14 

«Convidai para as bodas todos os que encontrardes.» 
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… para a vida. 
 

 

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. Dessa comunhão resultará, para o homem, a felicidade total, a 
vida em abundância. O profeta sugere o início da nova era de paz e de felicidade sem fim, 
dizendo que Deus vai destruir a morte para sempre, vai enxugar “as lágrimas de todas as faces”. 
O “banquete” termina com um cântico de acção de graças que evoca uma fórmula usada na 
aclamação de um novo rei. Significa que, com o “banquete” que o Messias vai oferecer, se 
iniciará o reinado de Deus sobre toda a terra. O profeta está a descrever os tempos messiânicos 
que serão tempos de comunhão total de Deus com o homem. Dessa intimidade entre Deus e o 
homem resultará, para o homem, a felicidade total, a vida verdadeira e plena. 

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um exemplo 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, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em 
testemunhar o Evangelho diante de todos os homens. Por si, Paulo está acostumado às privações 
e à frugalidade. A sua vida e a sua missão não dependem de comodidades materiais: ele sabe 
“viver na pobreza” e sabe “viver na abundância”… Essa “liberdade interior” face aos bens brota 
de Cristo: é Cristo quem dá forças ao apóstolo para superar as privações, quem o anima nos 
momentos de dificuldades, quem lhe dá a coragem para enfrentar as necessidades que a vida 
apostólica impõe. 

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 parábola que hoje nos é proposta é dos convidados para o “banquete”. Apresenta-nos um 
rei que organizou um banquete para celebrar o casamento do seu filho. Convidou várias pessoas, 
mas os convidados recusaram-se a participar, apresentando as desculpas mais descabidas. O rei 
resolveu manter a festa e mandou que fossem trazidos para o “banquete” todos aqueles fossem 
encontrados nas “encruzilhadas dos caminhos”.  

O sentido da parábola é óbvio… Deus é o rei que convidou Israel para o “banquete” do 
encontro, da comunhão, da chegada dos tempos messiânicos. Os sacerdotes, os escribas, os 
doutores da Lei recusaram o convite e preferiram continuar agarrados aos seus esquemas, aos 
seus preconceitos, aos seus sistemas de auto-salvação. Então, Deus convidou para o “banquete” 
do Messias os pecadores e desclassificados que, na perspectiva da teologia oficial, estavam 
arredados da comunhão com Deus e do Reino. Os líderes de Israel, no entanto, sempre 
reprovaram a Jesus o contacto com os pecadores e os desclassificados... Mas Jesus deixa claro 
que, na perspectiva de Deus, a questão não é se tal ou tal pessoa tem o direito de se sentar à 
mesa do Reino; mas a questão essencial é se se aceita ou não se aceita o convite de Deus. 

 
 

Os convidados que aceitaram o convite representam todos aqueles que, apesar dos seus 

limites e do seu pecado, têm o coração disponível para Deus e para os desafios que Ele faz. 



Da Palavra… 

 

 

 
 

 
Segunda-feira, 12  - - - - - - - - - 

Terça-feira, 13  

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia Ramirão 

19.00 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 14  18:00 Eucaristia Cortiçô 

Quinta-feira, 15 
S. Teresa de Jesus, 

virgem e doutora da 
Igreja – MO 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 16 

18:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia Maceira 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 17 
S. Inácio de Antioquia, 

bispo e mártir – MO 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 
Eucaristia Rancosinho 

Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 18 
 

XXIX DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia  Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Algodres 
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Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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