
XXVIII Domingo Comum 
 

1ª LEITURA (Is 25) 

Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para 

todos os povos um banquete de manjares suculentos, um ban-

quete de vinhos deliciosos: comida de boa gordura, vinhos purís-

simos. Sobre este monte, há de tirar o véu que cobria todos os 

povos, o pano que envolvia todas as nações; destruirá a morte 

para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as 

faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa 

sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: 

«Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação; é o Senhor, 

em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubile-

mos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este 

monte». 

 

SALMO RESPONSORIAL  

Habitarei para sempre na casa do Senhor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (Filip 4) 

Irmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o 

tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e 

a passar fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidade. 

Tudo posso n’Aquele que me conforta. No entanto, fizestes bem em 

tomar parte na minha aflição. O meu Deus proverá com abundância a 

todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e magnificência, 

em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, pelos séculos dos séculos. 

Amen. 

 

EVANGELHO (Mt 22, 1–4) 

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 ser-

vos, ordenando-lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o meu banque-

te, 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, trata-

ram-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, 

VIDA DA UNIDADE PASTORAL 

Paróquia de S. José 
Missas todos os dias, durante a semana, às 8H30 e 19H00 
Domingos: 8H30; 9H45; 11H00, 12H15 
 

Segunda-feira (16.10) 
21H15: Início da Catequese de Adultos 
 

Quarta-feira (18.10) 
21H00: Adoração do Santíssimo Sacramento, animada pelos leitores 
e os ministros extraordinários da distribuição da comunhão. «Vinde, 
adoremos o Senhor, aclamemos a Deus nosso salvador.» 
 

Sexta-feira (20.10) 
21H15: Plenário do Conselho Pastoral. Que todos os membros pos-
sam estar presentes, para que os novos padres os conheçam e para 
aprovarmos o Plano de Atividades. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Paróquia de S. João Baptista 
Horários das missas durante a semana: 19H00, exceto à segunda-
feira, que não há. 
Missa vespertina de sábado: passa para as 17H30 a partir do próximo 
sábado. 
Missas de Domingo: 10H45 e 21H15 
Cartório: Das 18H00 às 19H00 de terça a sexta. Outros horários, a 
combinar pessoalmente com o pároco. 
 

Terça-feira (18.10) 
Alpha adolescentes, 18:30 (8º e 9º ano) 
 

21H15: Reunião da Efap – Equipa Fraterna de Animação Pastoral 
(Pároco, João e Margarida Caetano, Madalena Sousa, António Relvão, 
Filomena Criz, Diácono Albano, Ricardo Mota) 
 

Quarta-feira (19.10) 

Adoração eucarística contínua até quinta às 23H00 

21H30: Célula de Casais (em casa do líder, no Pinhal de Marrocos) 

21H30: Célula Seguidores de Jesus (em casa do líder) 
 

Quinta-feira (20.10) 
Continuação da Adoração ininterrupta até às 23H00 
21H00: Catequese de Adultos 
21H30: Reunião de célula (em casa do líder) 
 
Sexta-feira (21.10) 
3ª sessão Alpha adultos 
Reunião de Célula S. José (em casa de um casal no edifício Zen) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A construção do Centro Paroquial e Igreja, tijolo a tijolo! 
Juntos conseguimos! 
A última vez que demos informação desta campanha foi a 2 de julho, 
quando chegámos aos 100.000€. Nessa altura, lançámos o objetivo 
de conseguir mais 100.000 durante o ano seguinte. Alegrai-vos! Já 
vamos em 134.393,29! Com um pequeno esforço, chegaremos ao 
Natal com os 150.000. Será possível? Não temos grandes donativos 
de 5.000 ou 10.000 euros de uma só 
pessoa ou empresas, mas temos o 
dar contínuo de gente tão generosa 
que encanta. Bendito seja Deus! 
E agora que recebemos a bênção 
apostólica do Papa, pode ser que isto 
vá com mais entusiasmo! O jantar de 
angariação de fundos no dia 30 de 
setembro na Quinta de D. Luís ren-
deu 6.800€. Que Deus vos abençoe e 
vos enriqueça com todas as bênçãos espirituais e temporais.  
untos conseguimos! 
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Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
 

igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
E-mail: igreja.s.jose@mail.telepac.pt 



A Eucaristia é, nesta terra, a melhor expressão e o melhor anúncio 

desse banquete de núpcias do Reino para o qual todos somos convida-

dos. São Paulo diz que ela é «penhor» da glória futura. Ela é uma ante-

cipação, uma profecia e promessa desse banquete eterno. São Paulo 

disse-o «todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste 

vinho, celebramos a morte do Senhor até que Ele venha» (1 Cor 11, 

26).  

Se todos percebêssemos o valor que Jesus deu à Eucaristia, a Ceia que 

nos deixou em Testamento, na hora da sua paixão, como fruto do seu 

amor e da sua entrega, não recusaríamos, tão facilmente, o convite 

com desculpas banais do «não tenho tempo». Felizes os convidados 

para as bodas do Cordeiro. 

 

ORAÇÃO 

Senhor nosso Deus, louvamos-te pelos teus desígnios de paz e felicida-

de para cada um de nós. Tu queres dar-nos tudo aquilo que o nosso 

coração, no mais profundo de si mesmo anseia. Nós ansiamos por um 

tempo onde os homens vivam como irmãos, onde não haja dor, sofri-

mento e lágrimas. Onde uns não passem fome, enquanto outros mal-

baratam escandalosamente dinheiro em coisas inúteis. Ansiamos por 

um mundo onde não haja mais guerras, divisões e injustiças. Como 

dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, Tu não porias tão grandes 

desejos no nosso coração se não os pudesses cumular. Por isso, temos 

a certeza que se realizará a tua promessa descrita na primeira leitura 

de hoje. Até lá, somos convidados a trabalhar para, aos poucos, trans-

formarmos a história, para vivermos num mundo que avance, cada dia, 

para mais próximo dessa realidade que nunca conseguiremos cons-

truir, totalmente, só com o nosso esforço. A Eucaristia celebrada em 

cada Domingo lembra-nos que Tu estás no centro da história, como 

Alpha e Ómega, princípio e fim de todas as coisas, fazendo o mundo 

caminhar para a sua plenitude. Obrigado por esse dom admirável que 

é a Tua presença na Eucaristia. 

Senhor, que a nossa comunidade paroquial, reunida no amor, à volta 

da Ceia que nos deixaste, seja um sinal, para os de dentro e para os de 

fora, dessa unidade que desejas para toda a humanidade. Faz ressoar 

mais alto o teu convite para que os batizados venham sentar-se à tua 

mesa e comer o pão da unidade. Amen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINDE E IDE 

 «Não podemos ser bons cristãos sem ir à missa ao Domingo? O mais 

importante não é praticar o bem», esta é uma pergunta frequente-

mente feita pelos ditos «católicos não praticantes». 

A pergunta pode colocar-se de outra forma: podemos ser bons filhos e 

bons membros de uma família se nunca respondemos ao convite que 

os pais nos fazem, em dias de festa, de virmos comer um almoço com 

eles e os outros irmãos? 

A dinâmica do evangelho de hoje passa-se entre estes dois verbos, 

«Vinde às bodas», e «ide pelas encruzilhadas dos caminhos». Estes 

dois verbos dizem o mistério da Igreja e da vocação e missão a que 

todos os batizados são chamados. A Igreja é comunhão para a missão.  

Somos chamados a estar com o Senhor a saborear a sua bondade a 

experimentar quanto Ele nos ama e nos quer ver felizes. Somos cha-

mados também a amar-nos no Senhor como Ele nos amou, a colocar-

mo-nos ao serviço uns dos outros, a ser uma comunidade de afetos e 

de relações onde ninguém é anónimo e onde cada um em momentos 

difíceis da vida sabe que pode contar com a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O banquete faustoso com vinhos apetitosos, vivido em sã alegria e 

comunhão, é uma imagem da felicidade que Deus deseja dar-nos e que 

começa já aqui, quando o acolhemos nas nossas vidas.  

Jesus, no evangelho de S. João, começa o seu ministério messiânico 

num banquete de casamento onde tem de haver festa e júbilo porque 

o noivo está com eles. A água convertida em vinho bom e abundante 

torna-se a alegria de todos os comensais do casamento de Caná. 

Jesus foi chamado glutão e amigo de beber porque entrava em casa de 

todos os que o convidavam e comia com eles alegremente. A mesa é o 

lugar da unidade, da comunhão, da paz e da alegria, e estes são sinais 

duradouros do mundo novo que Deus nos reserva no reino que há de 

vir. «Naqueles dias o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as 

faces»; «os que semearam em lágrimas recolhem com alegria.» 


