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O Venerável Carlo Acutis nasceu a 3 de Maio de 1991, 

em Londres, e morreu a 12 de Outubro de 2006, em Milão, 

com apenas 15 anos e é apontado pelo Papa Francisco 

como modelo de “santidade da porta ao lado”.  

Carlo Acutis também é um bom exemplo no “uso que 

fazia das novas tecnologias em favor da evangelização”. Morto com fama de 

santidade, vai ser beatificado em Assis, no próximo sábado, 10 de outubro. 

No contexto da beatificação, a Santa Sé autorizou a abertura do túmulo de Carlo 

Acutis, cujo corpo incorrupto (mas recomposto) está exposto até dia 17 no Santuário 

do Despojamento, em Assis. 

Os pais de Carlos esperam que, “pela exposição do corpo, os fiéis possam elevar 

com mais fervor e fé as orações a Deus, que por meio de Carlo, nos convida a ter 

mais fé, esperança e amor por Ele e por nossos irmãos, assim como o próprio Carlos 

fez em sua vida terrena". 

Quem o conheceu garante que era um jovem normal, com hábitos semelhantes 

aos da sua idade, amava estudar, jogar futebol e estar com os amigos. 

A vida deste jovem italiano foi marcada por um profundo amor à Eucaristia a 

que chamava “autoestrada para o céu". Ia à missa e rezava o terço todos os dias. 

Ensinava o catecismo às crianças e ajudava as pessoas mais necessitadas. Inventou 

um “kit para se tornar santo”, formado por missa, comunhão, terço, leitura diária 

da Bíblia, confissão e serviço aos outros. 

Acutis, que visitou Lisboa e o santuário de Fátima, também desenvolveu o seu 

talento na informática e criou exposições virtuais sobre temas de fé e sobre 

milagres eucarísticos em todo o mundo. 

Quando foi diagnosticado com leucemia fulminante tipo M3, Carlos decidiu 

oferecer seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja Católica.  

O milagre que levou à sua beatificação, refere-se à cura de uma criança ocorrida 

após a intercessão do venerável Carlo Acutis, no Brasil. 
Texto adaptado da Rádio Renascença 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

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  
tornou-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». 

1ª Leitura | Is 5, 1-7 

«A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel.» 

Salmo Responsorial | Sl 79 (80) 

A vinha do Senhor é a casa de Israel. 

2ª Leitura | Filip 4, 6-9 

«Ponde isto em prática e o Deus da paz estará convosco.» 

Evangelho | Mt 21, 33-43 

«Arrendará a vinha a outros vinhateiros.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 27º Domingo do Tempo Comum utiliza a imagem da “vinha de Deus” 
para falar desse Povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao 
serviço de Deus. Desse Povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de 
bondade e de misericórdia. 

Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da solicitude de Deus pela sua 
“vinha”. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de 
egoísmo e de injustiça… O Povo de Jahwéh tem de se deixar transformar pelo amor sempre fiel 
de Deus e produzir os frutos bons que Deus aprecia: a justiça, o direito, o respeito pelos 
mandamentos, a fidelidade à Aliança. Termina o profeta a sugerir que Deus não pode pactuar 
com esquemas de injustiças e prepara-Se para abandonar essa “vinha” ingrata, essa amada infiel. 
Atente-se nesta “lição” fundamental: o amor de Deus pretende criar no coração do seu Povo uma 
dinâmica que leve ao amor ao irmão. Deus ama-nos, para que nos deixemos transformar pelo 
amor e amemos os outros. 

Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipos, e todos os que fazem 
parte da “vinha de Deus”, a viverem na alegria e na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, 
nobre, justo e digno. São esses os frutos que Deus espera da sua “vinha”. O cristão vive na 
alegria, pois a comunhão com Cristo garante-lhe o acesso próximo à vida definitiva. Daí resulta a 
serenidade, a paz, a tranquilidade, que permitem ao crente enfrentar a vida sem medo e sentir-
se seguro nos braços amorosos de Deus Pai. Ao crente resta cultivar a comunhão com Deus, 
entregando-Lhe diariamente a sua vida “com orações, súplicas e acções de graças”. Depois, Paulo 
recomenda aos filipenses um conjunto de seis “qualidades” que eles devem cultivar e apreciar: a 
verdade, a nobreza, a justiça, a pureza, a amabilidade e a boa reputação. Tudo isto é “virtude”, 
tudo isto é digno de louvor.  

No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. Critica fortemente os líderes judaicos que 
se apropriaram em benefício próprio da “vinha de Deus” e que se recusaram sempre a oferecer a 
Deus os frutos que Lhe eram devidos. Jesus anuncia que a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser 
confiada a trabalhadores que produzam e que entreguem a Deus os frutos que Ele espera. 

A parábola contada por Jesus coloca-nos no mesmo ponto de partida da parábola da “vinha” 
de Isaías. Na versão de Jesus, o proprietário não explorou directamente a “vinha”, mas confiou-a 
a uns “vinhateiros” que deviam dar-lhe, cada ano, uma determinada percentagem dos frutos 
produzidos. A “vinha” de que Jesus aqui fala é Israel – o Povo de Deus. O dono da “vinha” é Deus. 
Os “vinhateiros” são os líderes religiosos judaicos, os encarregados de trabalhar a “vinha” e de 
fazer com que ela produzisse frutos. Os “servos” enviados pelo “senhor” são, evidentemente, os 
profetas que os líderes da nação, tantas vezes, perseguiram, apedrejaram e mataram. O “filho” 
morto “fora da vinha” é Jesus, assassinado fora dos muros de Jerusalém. 
 

 

A parábola convida-nos a não nos deixarmos cair em esquemas de comodismo, de 

instalação, de facilidade, de “deixa andar”, mas a levarmos a sério o nosso 
compromisso com Deus e com o Reino e a darmos frutos consequentes. O meu 

compromisso com o Reino é sincero e empenhado? Quais são os frutos que eu 
produzo? 



Da Palavra… 

 

 

 
 
 
 
 

Segunda-feira, 5  11:30 Baptizado Sobral Pichorro 

Terça-feira, 6  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 7  
Nossa Senhora  

do Rosário – MO 
- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 8   - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 9 19:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 10 

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

17:30 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Mata 

18:30 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 11 
 

XXVIII DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Vila Chã  

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia  Fuinhas 

Celebração da Palavra Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Cortiçô 

15:30 Eucaristia Infias 
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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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