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Este arcanjo, juntamente com São Rafael e São 

Gabriel, é um dos principais desta hierarquia 

angélica […]. O seu nome, que é hebraico, significa 

"quem como Deus?", constituindo em si um louvor e 

aludindo à supremacia incontestável de Deus. 

Costuma ser representado iconograficamente 

como um homem dotado de asas, protegido por uma 

armadura – ou envergando vestes litúrgicas, como a 

túnica, a estola e o pluvial – e empunhando uma 

lança ou uma espada com as quais subjuga o Demónio que pode aparecer 

sob a forma de serpente ou de dragão. A presença do dragão é inspirada no 

Livro do Apocalipse, que menciona este arcanjo como aquele que liderou os 

demais anjos na luta para lançar o Demónio no Inferno. Como está ligado à 

morte e ao Juízo Final, igualmente mencionado no Apocalipse, também 

segura uma balança onde serão pesadas as almas no fim dos tempos.  

Inicialmente venerado no Oriente, o seu culto começou a difusão para 

Ocidente a partir do século V. […] Festejado no Ocidente a 29 de setembro 

(tal como São Rafael e São Gabriel), é protetor das viagens e, entre outros, 

dos fabricantes de balanças e dos comerciantes. 
In Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 2020-09-26 22:03:33]. Disponível na Internet: 

https://www.infopedia.pt/$sao-miguel-arcanjo 

ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO (PAPA LEÃO XIII) 
São Miguel Arcanjo, defende-nos neste combate, sê a nossa protecção contra 

as falsidades e ciladas do demónio! Impere Deus sobre ele, suplicantes te pedimos, 

tu, Príncipe da milícia celeste; precipita no inferno, com o divino poder, Satanás e 

outros espíritos malignos, que vagueiam no mundo para perdição das almas. 

Amém.  

https://www.infopedia.pt/$sao-miguel-arcanjo


Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 
‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. 
Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’.  
Depois, porém, arrependeu-se e foi.  
O homem dirigiu-se ao segundo filho  
e falou-lhe do mesmo modo. 
Ele respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. 
Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao pai?» 
Eles responderam-Lhe: «O primeiro». 
Jesus disse-lhes: 
«Em verdade vos digo: 
Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. 
João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça,  
e não acreditastes nele; 
mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. 
E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele». 
  

1ª Leitura | Ez 18, 25-28 

«Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida.» 

Salmo Responsorial | Sl 24 (25) 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia. 

2ª Leitura | Filip 2, 1-11 

«Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus.» 

Evangelho | Mt 21, 28-32 

«Arrependeu-se e foi.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus chama todos os 
homens e mulheres a empenhar-se na construção desse mundo novo de justiça e de paz que 
Deus sonhou e que quer propor a todos os homens. Diante da proposta de Deus, nós 
podemos assumir duas atitudes: ou dizer “sim” a Deus e colaborar com Ele, ou escolher 
caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento e demitirmo-nos do compromisso que 
Deus nos pede. 

A Palavra de Deus exorta-nos a um compromisso sério e coerente com Deus, um 
compromisso que signifique um empenho real e exigente na construção de um mundo novo, 
de justiça, de fraternidade, de paz. 

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilónia a 
comprometerem-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas, sem 
subterfúgios. Cada crente deve tomar consciência das consequências do seu compromisso com 
Deus e viver, com coerência, as implicações práticas da sua adesão a Deus e à Aliança. 

A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos o exemplo de Cristo: apesar de ser Filho 
de Deus, Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas assumiu a 
realidade da fragilidade humana, fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a suprema 
lição do amor, do serviço, da entrega total da vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus 
a seguir Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus projectos. 

O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus… O “sim” que Deus 
nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas; mas é um 
compromisso firme, coerente, sério e exigente com o Reino, com os seus valores, com o 
seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele que “dá boa impressão”, que finge 
respeitar as regras e que tem um comportamento irrepreensível do ponto de vista das 
convenções sociais; mas é aquele que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. 

A parábola dos dois filhos ilustra duas atitudes diversas diante dos desafios e das propostas 
de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar “na vinha”. A sua primeira resposta 
foi negativa: “não quero”, trata-se de uma resposta totalmente reprovável, porque uma atitude 
deste tipo vai contra todas as convenções sociais: enche um pai de vergonha e põe em causa a 
sua autoridade diante dos familiares, dos amigos, dos vizinhos. No entanto, este primeiro filho 
acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho, diante do mesmo convite, 
respondeu: “vou, sim, senhor”. Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não punha em causa a 
sua autoridade e a sua “honra”. Ficou bem visto diante de todos e todos o consideraram um filho 
exemplar. No entanto, acabou por não ir trabalhar na vinha. A questão posta, em seguida, por 
Jesus, é: “qual dos dois fez a vontade do pai?”  

A parábola ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem 
e não escandalizou os outros; mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir, 
realmente, a vontade do pai. Na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou 
declarações de boas intenções; mas é preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e 
às propostas do Pai (Deus).  

Que “filho” sou eu? Estou disposto a comprometer-me com Deus, a aceitar os seus desafios, a empenhar-me 

na construção de um mundo mais bonito e mais feliz, ou prefiro demitir-me das minhas responsabilidades e 

renunciar a ter um papel activo no projecto criador e salvador que Deus tem para os homens e para o mundo?  



Da Palavra… 

 

 

 
 

Segunda-feira, 28  18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

Terça-feira, 29  
S. Miguel, S. Gabriel e S. 

Rafael, Arcanjos – FESTA  

11:00 

Eucaristia solene em honra de São 
Miguel  
Desde as 9h30 a imagem irá percorrer 
as principais ruas da respectiva aldeia. 

Muxagata [Coreto] 

18:00 
Eucaristia solene em honra de São 
Miguel 

Fornos de Algodres 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 30  
S. Jerónimo, presbítero e 

doutor da Igreja – MO 

18:00 Eucaristia Furtado 

19:00 Eucaristia Ramirão 

Quinta-feira, 1  
S. Teresa do Menino Jesus,  

virgem e doutora da Igreja – MO  
18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sexta-feira, 2  
Santos Anjos da Guarda – 

MO 

17:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

18:15 Eucaristia Casal Vasco 

19:00 Eucaristia Algodres 

19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 3 

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

17:00 Eucaristia Fuinhas 

18:00 
Eucaristia Mata 

Eucaristia Rancosinho 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 4 
 

XXVII DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Maceira 

9:50 Eucaristia Cortiçô  

10:30 
Eucaristia com baptizado Muxagata  

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Infias  

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco 

15:30 Eucaristia Algodres 
 

 

28 set a 4 out |  20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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