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XXV Domingo Comum 

É possível que tenhamos herdado a 

ideia de um Deus distante, severo e 

intratável, fácil em castigar e difícil em 

perdoar. É uma triste herança duma 

heresia que nunca foi condenada como 

tal, mas se meteu nas almas como uma 

epidemia. 

Esta corrente de doutrina chamava-     

-se jansenismo (doutrina herética de 

Jansénio) — de Cornelius Jansen. Vem 

na sequência dos erros protestantes 

acerca da justificação das pessoas. 

Dele emana um profundo 

pessimismo acerca da salvação, a tal 

ponto que levava as pessoas ao 

desespero de se salvarem. 

Desenvolveu-se principalmente na 

França e na Bélgica, nos séculos XVII e 

XVIII, no seio da Igreja Católica e estas 

teorias acabaram por ser consideradas 

heréticas pela mesma, desde 16 de 

outubro 1656, através da bula Ad sacram 

subscrita pelo Papa Alexandre VII. 

Esta doutrina afastou muitas pessoas 

dos sacramentos, por medo ou por 

escrúpulo. Comungavam apenas uma 

vez por ano, mantendo-se interiormente 

afastados de Deus, como quem foge de 

um inimigo perigoso. 

Entretanto, a doutrina emanada da 

Liturgia da Palavra deste XXV Domingo 

do Tempo Comum, pelo contrário, fala-    

-nos de um Deus sumamente bondoso 

que nos procura sem cessar, para nos 

conduzir à felicidade temporal e eterna. 

 
 

 
 

Introdução 

«Deus dá o prémio conforme os 

méritos»: é o epitáfio (inscrição) no 

túmulo do amor. 

Todos conhecemos os termos 

eucaristia e carisma. Derivam do termo 

grego charis que significa “benevo-

lência”, “dom gratuito”, “prenda que dá 

alegria”, “felicidade”. 

É grande a satisfação que podemos 

experimentar quando, por exemplo, nos 

é entregue o diploma da licenciatura, 

depois de muitas canseiras e noites 

insones (sem dormir); mas, mais do que 

“grande” é “imensa” a alegria que suscita 

em nós a simples flor que a pessoa 

amada nos entrega no momento em que 

declara o seu amor. 

A prenda comunica uma emoção 

única, porque é sinal de alguém que 

pensa em nós, que nos ama, que 

pronuncia com ternura o nosso nome. 

A introdução na relação com o 

Senhor, dos critérios da justiça 

retributiva, da contabilidade, dos prémios 

e dos castigos, das lisonjas (elogios) e 

das ameaças, do registo dos méritos e 

das transgressões, é uma “deformação 

diabólica da fé” que nós precisamos de 

limpar de dentro de nós, ou seja, 

precisamos de ver a fé com outros olhos.       

Os rabis tinham catalogado os homens 

em quatro categorias: “justos”, se 

observavam toda a lei; “ímpios”, se 

prevaleciam as infrações; “medíocres”, 

se os méritos e as culpas eram 

equivalentes; “arrependidos”, se 

pediam o perdão dos seus pecados. Ora, 

com o princípio – inventado pelos 

homens, diga-se – de que «a 

recompensa só se recebe por uma obra 

boa», tinham decretado o fim da relação 

de amor. E isso é mau.  

Quer dizer, o diálogo entre Deus e o 

homem só se instaura onde há o en-

contro livre, o dom gratuito, o amor 

recíproco (mútuo) sem condições. 

Porque, quem ama, não pretende nada, 

não espera mais nada, senão ver a 

pessoa amada sorrir e alegrar-se. E é 

isso que Deus faz connosco. 

Na linha de pensamento e catequese 

dos profetas, os melhores dos rabis 

diziam ao Senhor: «Nisto se manifesta a 

tua salvação: Tu tens misericórdia 

daqueles que não possuem um tesouro 

de boas obras.» E diziam ainda: «Tudo o 

que Tu nos fizeste é graça, pois nas 

nossas mãos não havia boas obras». 

Jesus fez sua, esta justiça de Deus. 

Eu te dou graças, Senhor, porque me 

acolhes e me amas assim como sou. 
 

 
 

Antífona de Entrada 

Eu sou a salvação do meu povo, diz 

o Senhor.  

Quando chamar por Mim nas suas 

tribulações,  

Eu o atenderei e serei o seu Deus 

para sempre. 
 

 
 

 

 

Procurai o Senhor, enquanto se  
pode encontrar, invocai-O,  

enquanto está perto. 

 (Is 55, 6)  
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Primeira Leitura 
(Is 55, 6-9) 

 

MONIÇÃO: 
 

 Isaías, em nome do Senhor, convida-nos 

a que nos voltemos para Deus, a que O 

procuremos enquanto O podemos encontrar. 

“Voltar para Deus” é uma atitude interior 

que exige de nós uma transformação radical, 

de forma a que os nossos pensamentos e 

ações se deixem guiar pelas luzes do Alto. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 
6Procurai o Senhor, enquanto se 

pode encontrar, invocai-O, enquanto 

está perto. 7Deixe o ímpio o seu 

caminho e o homem perverso os 

seus pensamentos. Converta-se ao 

Senhor, que terá compaixão dele, ao 

nosso Deus, que é generoso em 

perdoar. 8Porque os meus pensa-

mentos não são os vossos, nem os 

vossos caminhos são os meus – 

oráculo do Senhor –. 9Tanto quanto 

o céu está acima da terra, assim os 

meus caminhos estão acima dos 

vossos e acima dos vossos estão os 

meus pensamentos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

O texto tem uma nítida estrutura de 
ritmo binário (paralelo, dobrado) que 
importa ressaltar (aliás a disposição gráfica 
ajuda a perceber o ritmo, com exceção da 
última frase). Tomemos a última frase, mais 
longa. Há aqui uma palavra subentendida 
que (não podes esquecer) e que importa 
fazer perceber: “pensamentos”.   «Tanto 
quanto o céu está acima da terra // assim os 
meus caminhos estão acima dos vossos / e 
acima dos vossos (pensamentos) estão os 
meus pensamentos». Já sabes: / = a um 
tempo; // = a 2 tempos.  

Dá também destaque à expressão: 
“Oráculo do Senhor”. 

Isola uma ou outra palavra que notes 
mais difícil de pronunciar e exercita-a, tal 
como: perverso (não é “preverso”) / e 
outras. 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Resumiremos, assim esta Leitura: O 

profeta Isaías fala aos seus 

compatriotas, exilados num país 

estrangeiro, na Babilónia, tentando fazer 

renascer neles a esperança da liberdade 

e do regresso à sua terra. Os Israelitas 

sabiam que o exílio tinha sido a 

consequência da sua infidelidade a 

Deus. Agora – pensavam eles – Deus 

nunca poderia perdoar-lhes o seu 

passado. Mas acontece que, a justiça de 

Deus, não é como a justiça dos homens 

e é exatamente isto que o profeta lhes 

anuncia. Ou seja, apesar de tudo, Deus 

há de libertá-los da escravidão. E fá-lo-á, 

não porque o seu povo o mereça, mas 

porque isso faz parte do Seu plano de 

amor e misericórdia para com os seus 

filhos. 

Então é assim:  

Há cinquenta anos que os Israelitas 

se encontram na Babilónia. Longe da 

sua terra, sofreram e choraram (SI 137) 

e os mais velhos têm ainda nos olhos a 

cena dramática da cidade santa em 

chamas, com os soldados de Nabucodo-

nosor que a invadem sedentos de 

sangue e de violência. Com as lágrimas 

nos olhos, contaram-na aos seus filhos 

nascidos no exílio, instilando (insinu-

ando) também neles a esperança e a 

expectativa da vingança do Senhor.  

Eles tinham aprendido na catequese 

que Deus é justo: dá o prémio aos bons 

e o castigo aos maus; por isso estão 

certos de que Ele há de pagar na mesma 

moeda aos inimigos do seu povo. Israel 

só deve esperar, e verá um dia que o 

seu Deus não deixa impunes os maus.  

Então, neste contexto histórico e 

cultural, eis que surge o profeta que 

anuncia um oráculo (palavra de Deus) 

desconcertante: Deus não vê as coisas 

assim, é preciso mudar este modo de 

pensar porque é blasfemo (é ofensivo) 

atribuir-lhe tais projetos. «Deixe o ímpio 

– ou seja, o israelita que espera a 

represália de Deus – o seu caminho e o 

homem perverso os seus pensamentos» 

(v. 7).  

Mas antes ainda do afastamento das 

misérias morais, a conversão pedida 

pelo profeta requer a correção da 

imagem de Deus, concebido de modo 

demasiado racional, demasiado «à 

medida do homem». É que o Senhor 

confunde todas as projeções ingénuas 

que o homem faz dele: «Porque os meus 

pensamentos não são os vossos, nem 

os vossos caminhos são os meus. Tanto 

quanto o céu está acima da terra, assim 

os meus caminhos estão acima dos 

vossos e acima dos vossos estão os 

meus pensamentos» (v. 8-9) – lemos na 

Leitura de hoje. 

Então concluiremos que, também o 

homem sai valorizado desta revelação: 

Porque se abandonar o ídolo vingador 

que criou, a pouco e pouco assimilará os 

pensamentos e os sentimentos do 

verdadeiro Deus, e experimentará uma 

repulsa crescente e salutar pela própria 

mesquinhez. 

Vamos lá então fazer todos um 

esforço por mudarmos na nossa cabeça 

e no nosso coração, a imagem dum 

Deus que, por ignorância (não por 

maldade) nos inculcaram. E dêmos-Lhe 

graças por nos ter sido dada esta 

oportunidade de o fazermos. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 144 (145), 2-3.8-9.17-18 

  

MONIÇÃO: 
 

O salmista convida-nos a contemplar as 

obras do Senhor para que, à luz da fé, 

possamos fazer a descoberta do carinho 

infinito de Deus para cada um de nós. 

Não nos dirigimos a um Deus distante e 

anónimo, mas a um Pai que nos ama 

infinitamente e está sempre ao nosso lado. 

 

REFRÃO: 
 

O SENHOR ESTÁ PERTO  

DE QUANTOS O INVOCAM. 
 

SALMO: 
 

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 

e louvar o Vosso nome para sempre. 

Grande é o Senhor e digno de todo o 

louvor, 

insondável é a sua grandeza. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

O Senhor é bom para com todos 

e a sua misericórdia se estende a todas as 

criaturas. 

 

O Senhor é justo em todos os seus 

caminhos 

e perfeito em todas as suas obras. 

O Senhor está perto de quantos O 

invocam, 

de quantos O invocam em verdade. 
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Segunda Leitura 
(Fl 1, 20C-24.27a) 

 

MONIÇÃO: 
 

A carta dos Cristãos de Filipos apresenta-     

-nos o exemplo de Paulo que que abraçou, de 

forma exemplar, a vontade de Deus. 

Renunciou aos interesses pessoais e às 

ambições do egoísmo e de comodismo, e 

colocou no centro da sua existência Cristo, os 

seus valores, o seu projeto. 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 20cCristo será glorificado 

no meu corpo, quer eu viva quer eu 

morra. 21Porque, para mim, viver é 

Cristo e morrer é lucro. 22Mas, se 

viver neste corpo mortal é útil para o 

meu trabalho, não sei o que 

escolher. 23Sinto-me constrangido 

por este dilema: desejaria partir e 

estar com Cristo, que seria muito 

melhor; 24mas é mais necessário 

para vós que eu permaneça neste 

corpo mortal. 27aProcurai somente 

viver de maneira digna do Evangelho 

de Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Este texto é um testemunho pessoal do 

Apóstolo, carregado de emoção. Serás tu, 

Leitor, quem vais comunicar à assembleia, 

este testemunho. Descobre como fazê-lo, 

articulando corretamente, fazendo as pausas 

e respirações nos sítios certos. 

 Lembra-te que a força de um texto não 

se busca apenas e sobretudo num tom de voz 

enfático (pomposo e solene), mas numa 

correta gestão de sons e silêncios, palavras e 

pausas.  

Vai uma sugestão de pausas: (Já sabes / 

=1 segundo; // =2 segundos): «Irmãos //// meu 

corpo // quer eu morra /// para mim // viver é 

Cristo / morrer é lucro /// Mas // trabalho útil 

// o que escolher /// este dilema /// estar com 

Cristo / muito melhor /// corpo mortal /// 

Evangelho de Cristo /////» 

Articula bem: Cristo / glorificado / corpo 

mortal / constrangido / desejaria / necessário / 

permaneça / digna / Evangelho de Cristo. 

Nunca deixes cair o tom de voz no fim 

das frases. 

De resto, faz a divisão do texto na última 

frase “Procurai somente viver…” 

Exercita as palavras: glorificado / 

constrangido / dilema (pronuncia “dilêma” e 

não “diléma”) / e outras.  
  

 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

Tendo concluído, no domingo 

passado, a Carta aos Romanos, teremos 

agora, nos próximos quatro domingos, 

um trecho da Carta aos Filipenses. 

Resumiremos assim esta Leitura: 

Paulo encontrava-se na prisão quando 

recebeu a visita de um enviado da 

comunidade de Filipos, comunidade que 

ele próprio fundara. Os cristãos de 

Filipos eram cristãos bons e generosos e 

quiseram ajudar o Apóstolo Paulo 

naqueles dias difíceis da sua vida 

(encontrava-se na prisão, não por matar 

ou roubar, mas apenas por anunciar o 

Evangelho de Cristo). É então nessa 

altura que Paulo lhes escreve as 

palavras que escutamos na Leitura, 

confidenciando-lhes que a única razão 

de ser da sua vida, é Cristo. Na verdade, 

se o momento que vive é de alegria ou 

de tristeza, de entusiasmo ou de 

contrariedades, isso para Paulo pouco 

importa. O que lhe importa é apenas 

viver como verdadeiro discípulo de 

Cristo, viver segundo o Evangelho. 

Então é assim:   

Paulo tinha chegado a Filipos, uma 

cidade da Macedónia, no ano de 49, 

juntamente com Timóteo, Sila e talvez 

também Lucas. A cidade – um notável 

centro económico e cultural – era famosa 

sobretudo pela batalha onde, no ano 42 

a.C. o exército de Octávio e António, 

herdeiros de César, tinha vencido o de 

Brutos e Cássio. César é apunhalado por 

Brutos e morre e depois, Brutos suicida-    

-se.  

Os Apóstolos tinham ficado em Fi-

lipos apenas alguns dias, conseguindo 

porém dar início a uma comunidade – a 

primeira da Europa – organizada ao 

redor de Lídia, que se tinha convertido e 

batizado, juntamente com a sua família, 

depois de o Senhor lhe ter aberto o 

coração para aderir às palavras de Paulo 

(Act 16, 11-15). 

Entre o Apóstolo e as comunidades 

por ele fundadas, houve muitas vezes 

atritos e divergências; mas com os 

filipenses, pelo contrário, o relaciona-

mento foi sempre idílico, (amistoso, 

amigável) baseado numa amizade sólida 

e numa genuína e recíproca simpatia, de 

tal modo que somente deles aceitou 

ajuda e presentes. «Nenhuma outra 

igreja – reconhece ele com alegria –

esteve em comunhão comigo na 

permuta de dar e receber, a não ser 

apenas vós: em Tessalónica e por duas 

vezes me enviaste socorro para as 

minhas necessidades» (Fl  4, 16).  

Escreveu a carta de Éfeso, num 

momento difícil em que se encontrava na 

prisão por causa do Evangelho. 

As comunicações entre as duas 

cidades eram bastante fáceis e rápidas, 

os contactos frequentes, e as notícias 

corriam facilmente. Através de um 

comerciante, de um viajante de 

passagem, ou de um cristão enviado 

propositadamente, os filipenses, soube-

ram das desventuras (das desgraças) do 

Apóstolo e tinham decidido manifestar-        

-lhe a sua amizade e solicitude com um 

gesto concreto de solidariedade: tinham 

recolhido dons e encarregado Epafrodito 

de os levar a Paulo. (Epafrodito, significa 

“desejável”. Era natural de Filipos e era 

um colaborador de Paulo: Fil.2,25-30) 

Foi depois de ter recebido este 

testemunho de afeto da parte deles que 

o Apóstolo escreveu a carta à 

comunidade de Filipos. 

Nela deixa transparecer as emoções 

mais íntimas, mais doces, mais ternas do 

seu coração. É comovente a passagem 

onde recorda a chegada de Epafrodito, 

«meu irmão, colaborador e companheiro 

de luta e vosso enviado para me servir 

nas necessidades» (Fl 2, 25) e as  

palavras com que o envia de volta a 

Filipos com a carta: «Recebei-o portanto, 

no Senhor, com toda a estima e estimai  

os homens como ele; pois foi por causa 

da obra de Cristo que esteve perto da 

morte arriscando a vida, para vos 

substituir nos serviços que vos era 

impossível prestar-me» (Fl 2, 29-30). 

Durante muitos anos, Paulo trabalhou 

pela causa do Evangelho, suportou 

sofrimentos e superou contrariedades. 

Em Éfeso, na prisão começa a sentir o 

cansaço e o peso dos anos, e cada vez 

mais pensa no encontro com aquele 

Jesus a quem dedicou a sua vida. 

Deseja morrer para estar sempre com 

Cristo, mas gostaria também de 

continuar a trabalhar pela causa do 

Evangelho e de confirmar na fé as 

comunidades fundadas por ele. 

Então, perante esta alternativa, Paulo 

reconhece que seria melhor morrer, mas 

as igrejas precisam ainda dele, e então,  
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com um gesto de generoso abandono à 

vontade de Deus, diz-se disposto a adiar 

o encontro com o Senhor (a morrer mais 

tarde) para continuar a servir os irmãos. 

A famosa afirmação: “Para mim viver 

é Cristo e morrer é lucro” (v.21) é a 

síntese dos seus sentimentos e da sua 

fé profunda, e por isso, esta sua 

afirmação de fé, foi escrita no seu túmulo 

em Roma. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(cf. Act 16, 14b) 

 

MONIÇÃO: 
 

A Palavra de Deus enche o nosso 

coração de alegria, de paz e de boa vontade 

para com todos. 

Aclamemos o Evangelho que vai ser 

proclamado para todos nós e deixemos que 

entre plenamente em nós este fermento novo 

que Jesus veio trazer ao mundo. 

  

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 
 
Abri, Senhor, os nossos corações, 

para aceitarmos a palavra do vosso 

Filho. 

 
 

 

Evangelho  
(Mt 20, 1-16a) 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos a seguinte parábola: 1«O 

reino dos Céus pode comparar-se a um 

proprietário, que saiu muito cedo a 

contratar trabalhadores para a sua 

vinha. 2Ajustou com eles um denário por 

dia e mandou-os para a sua vinha. 3Saiu 

a meia manhã, viu outros que estavam 

na praça ociosos e disse-lhes: 4‘Ide vós 

também para a minha vinha e dar-vos-ei 

o que for justo’. 5E eles foram. Voltou a 

sair, por volta do meio-dia e pelas três 

horas da tarde, e fez o mesmo. 6Saindo 

ao cair da tarde, encontrou ainda outros 

que estavam parados e disse-lhes: 

‘Porque ficais aqui todo o dia sem 

trabalhar?’  7Eles responderam-lhe: ‘Nin-

guém nos contratou’. Ele disse-lhes: ‘Ide 

vós também para a minha vinha’. 8Ao 

anoitecer, o dono da vinha disse ao 

capataz: «Chama os trabalhadores e 

paga-lhes o salário, a começar pelos 

últimos e a acabar nos primeiros’.  
9Vieram os do entardecer e receberam 

um denário cada um. 10Quando vieram 

os primeiros, julgaram que iam receber 

mais, mas receberam também um 

denário cada um. 11Depois de o terem 

recebido, começaram a murmurar contra 

o proprietário, dizendo: 12‘Estes últimos 

trabalharam só uma hora e deste-lhes a 

mesma paga que a nós, que suportámos 

o peso do dia e o calor’. 13Mas o 

proprietário respondeu a um deles: 

‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi um 

denário que ajustaste comigo? 14Leva o 

que é teu e segue o teu caminho. Eu 

quero dar a este último tanto como a 

ti. 15Não me será permitido fazer o que 

quero do que é meu? Ou serão maus os 

teus olhos porque eu sou bom?’ 16ª 

Assim, os últimos serão os primeiros e 

os primeiros serão os últimos». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Se repararmos, há qualquer coisa de 

injusto e de irritante no comportamento 

do proprietário de quem fala a parábola 

que lemos: mostra-se generoso sem 

tomar em consideração os méritos. É 

verdade que ninguém lhe proibia de 

fazer beneficência com o seu dinheiro; 

mas premiar aqueles que tinham 

aparecido às 17 horas e que, até àquele 

momento, tinham ficado sem fazer nada, 

e que talvez até se tivessem entretido a 

vadiar, está fora de qualquer lógica. 

Porque, se havia alguém que merecia 

uma recompensa, eram os que tinham 

trabalhado mais, ou seja, os operários da 

primeira hora. É que nós estamos 

habituados a estipular os contratos de 

acordo com certos princípios que aqui, 

na parábola, não são respeitados. 

Pois é. Mas é precisamente no modo 

provocatório de agir do proprietário, que 

está o ensinamento principal do relato. 

Então, vejamos: 

É época da vindima 

É a época da vindima, e quando a 

uva está madura tem de ser recolhida e 

esmagada, tendo em atenção o 

momento e a lua certa. Para os 

proprietários dos grandes vinhedos são 

dias de tensão, precisam de trabalha-

dores, e aqueles que não têm um 

trabalho fixo, sabem disso, e aproveitam 

a urgência dos patrões para lhe arrancar 

um contrato favorável. Os mais 

disponíveis posicionam-se em lugares 

estratégicos ainda antes do nascer do 

dia e esperam que passe alguém que lhe 

dê trabalho. É, então, aqui que começa a 

nossa parábola. 

Chega o vinhateiro 

Ainda antes do nascer do Sol, eis 

que chega, ofegante, um vinhateiro. Já 

está a pé há mais de duas horas, 

programou o trabalho para aquele dia, 

arrumou as dornas, os cestos, os pipos; 

cozeu o pão e preparou as azeitonas 

que irá distribuir aos trabalhadores a 

meio do dia; nota-se a tensão no rosto e, 

pelo olhar, os gestos rápidos, quase 

nervosos, deixa transparecer toda a sua 

pressa e preocupação. Algumas 

palavras rápidas para acordar o 

pagamento. E pronto! O primeiro grupo, 

o dos madrugadores, já está na vinha. 

O proprietário tem uma grande 

urgência em concluir o trabalho, e de 

facto sai mais quatro vezes à procura de 

trabalhadores: a meio da manhã, ao 

meio-dia, às três horas da tarde e, 

quando chama o último grupo, são já 17 

horas, ou seja, falta apenas uma hora 

para a conclusão da jorna. 

Até aqui não há nada de estranho, é 

tudo lógico, tudo normal. 

Quem são os personagens? 

Vamos começar a identificar as 

personagens: O proprietário, representa 

Deus ou Cristo; Os trabalhadores, são 

os discípulos que, em momentos 

diferentes da vida de cada um, 

respondem ao seu chamamento; A 

vinha, é a comunidade cristã, onde o 

trabalho nunca falta e deve ser feito com 

grande urgência. A pressa, é a mesma 

que encontramos na disposição que 

Jesus dá aos seus enviados: não vos 

detenhais a saudar ninguém pelo 

caminho» (Lc 10, 4) porque não há 

tempo a perder. O dia, é a imagem da 

vida de cada pessoa e O entardecer, é 

o momento do justo juízo de Deus. (Ou 

seja, nascer viver e morrer). 

Eis o ponto crucial da parábola 

Chegamos assim ao ponto crucial da 

parábola. A lei estabelece: «Não explora-  
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rás o trabalhador pobre e necessitado, 

seja um dos teus irmãos (do teu Povo) 

ou um dos estrangeiros que estão na tua 

terra, nas tuas cidades. Dá-lhe o seu 

salário no próprio dia, antes do pôr-do-       

-sol, porque ele é pobre e espera-o com 

ansiedade» (Dt 24, 14-15). E de facto, o 

proprietário ordena que se ponham em 

fila os trabalhadores e que seja entregue 

a todos um denário... começando pelos 

últimos. 

Ora, é precisamente aqui que está a 

incorreção! 

Porque, se às escondidas, sem dar 

na vista, por compaixão, ele tivesse 

arredondado o salário de quem tinha 

trabalhado apenas uma hora, não 

haveria nada a dizer; mas provocar a 

raiva daqueles que, depois de doze 

horas de trabalho, têm o rosto queimado 

pelo Sol e desfigurado pelo cansaço… 

parece até cruel. Quer dizer: os 

trabalhadores da primeira hora, que nem 

sequer conseguem manter-se em pé 

devido ao cansaço, são obrigados a 

assistir a uma cena irritante: incrédulos, 

são obrigados a ver passar os colegas 

que, com a expressão relaxada e 

atrevida dos mandriões, recebem um 

salário imerecido. 

Mensagem desta parábola 

Ora, é justamente neste comporta-

mento surpreendente e desconcertante 

do proprietário que deve ser procurada a 

mensagem da parábola. 

Observemos os três contratos: Com 

os trabalhadores da primeira hora, ele 

tinha combinado um denário; com os 

outros, tinha combinado o que for justo; 

com os últimos não tinha combinado 

nada. (não existiam sindicatos e, 

portanto, os contratos faziam-se de 

qualquer maneira!). 

Bom, mas avancemos: A incompre-

ensão nasceu do facto de ser pouco 

claro aquilo que o proprietário 

considerava “como justo”. Os trabalha-

dores entenderam-no com base nos 

seus próprios critérios de juízo, e 

estavam convencidos que ele iria ter em 

consideração os seus méritos; pelo 

contrário, o proprietário seguia a sua 

justiça, e distribuiu os seus bens de 

forma completamente livre e gratuita. 

Não enganou ninguém, decidiu 

simplesmente não tomar em 

consideração os méritos; deu a todos 

segundo as necessidades e, 

naturalmente, os primeiros a ser 

beneficiados foram os últimos, os mais 

pobres (v. 16). Esta é a surpresa de 

Deus, este é o seu estranho modo de 

conceber e praticar a justiça! 

A parábola é a denúncia mais clara e 

provocatória que se possa imaginar da 

religião dos méritos inculcada pelos 

guias espirituais de Israel (e aceite ainda 

hoje por muitos de nós, cristãos). 

Deus não é legislador nem juiz 

O povo, catequizado pela casta 

sacerdotal – esquecido do Deus bom, 

pai, esposo e amigo fiel, anunciado pelos 

profetas – estava convencido de que o 

Senhor era um legislador e um juiz, e por 

esse motivo a relação com Ele não podia 

ser outra senão a de servos para com o 

patrão. Os rabis ensinavam: «Quem 

cumpre um preceito, conquista um 

advogado; quem comete uma transgres-

são, ganha um acusador. Todos os 

juízos de Deus são feitos medida a 

medida» e completavam as suas 

catequeses falando de livros guardados 

no céu onde eram cuidadosamente 

anotadas as obras meritórias e as 

transgressões. (Este pensamento não é 

apenas dos rabis judaicos, é também o 

nosso pensamento, o pensamento de 

muitos cristãos-católicos e que urge 

corrigir). 

Segundo esta lógica, Deus não podia 

fazer nada gratuitamente; para obter a 

sua bênção era preciso ganhá-la. E 

quando se levantava a objeção: «a Bíblia 

afirma que Abraão foi chamado por Deus 

quando ainda era pagão, não era ainda 

um justo, portanto a sua vocação era um 

dom absolutamente gratuito», os rabis 

respondiam: «mesmo que isso não seja 

afirmado explicitamente, Abraão fez com 

certeza obras boas, mereceu a sua 

vocação!».  

Ora, com a sua parábola, Jesus 

cancela, para sempre, este modo 

farisaico de relacionamento com Deus. 

Não se compra o amor do Senhor, não 

se conquista, não pode ser avaliado com 

base em boas obras, mas é recebido 

gratuitamente e proporcionalmente às 

necessidades. Recordemos que são os 

famintos que Deus enche de bens, e os 

ricos quem despede de mãos vazias (Lc 

1, 53). 

Deus vem sempre ao nosso 

encontro 

Porque Deus nunca se cansa de vir 

ao encontro do homem, mesmo quando 

este falta a todos os encontros 

marcados; Ele não paga segundo os 

méritos; ninguém se pode sentir em 

crédito para com Ele (Lc.18, 9-14). Para 

Deus, todos são crianças: dirigem o 

olhar ao Pai e dele esperam tudo. 

A religião dos méritos nasce da 

convicção de que entrar na vinha do 

Senhor – ou seja, no Reino de Deus – 

equivale a tomar sobre si uma grande 

canseira, a de cumprir mandamentos e 

preceitos que nem sempre parecem 

justos. Então surge a questão: como é 

possível que aquela pessoa que cumpre 

escrupulosamente a lei de Deus seja 

beneficiada da mesma forma que a outra 

que a descurou? E quem foi tocado pelo 

chamamento de Deus no último 

momento, quem se salvou «à tangente», 

por que é que deve tomar p a r t e  n a  

«herança do Céu» da mesma forma que 

os servos que foram fiéis toda a vida? 

O nosso equívoco 

Entretanto, sabemos que muitos 

«justos» experimentam uma inveja 

inconfessável em relação a quem, 

convertendo-se no último momento, teve 

a sorte de trabalhar menos», de gozar 

mais a vida.  Pois é, mas este é o erro 

tremendo: pensar que a alegria consiste 

em estar longe de Deus, e é também 

outro erro pensar que a fidelidade à sua 

palavra mereça um prémio. 

Aliás, um exemplo poderá ajudar a 

entender o equívoco presente neste 

modo de pensar.   

Imaginemos uma pessoa que 

começa desde pequena a estudar 

música, durante muitas horas por dia; 

outra decide, por exemplo, aos setenta 

anos – quando já perdeu o interesse por 

tudo o resto – aprender a tocar piano, e 

fá-lo com pouco entusiasmo. Então 

pergunta-se: Que «prémio» esperam 

estas duas pessoas? Simplesmente 

este: a alegria de apreciar a música. 

Mais nenhum. Mas uma certeza temos: 

será apreciada de forma diferente por 

cada uma delas: ou seja, quem começou 

antes, tem mais tempo para saborear o 

prazer de executar e ouvir trechos 

musicais, e a sua alegria será mais 

intensa e mais profunda. 

Lembremo-nos: felizes aqueles 

servos que são os primeiros a chegar à 

«vinha do Senhor»! Trabalharam, sem 

dúvida estão fatigados, mas gozaram 

«logo desde a manhã» da presença do 

Senhor. Os trabalhadores da primeira 

hora representam aqueles que passaram 

todos os dias da sua vida na intimidade 

com Deus e escutando a sua palavra. Os 
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outros, que se apresentaram sempre 

atrasados ao encontro, que nunca 

estavam presentes quando o Senhor 

vinha chamá-los, perderam todas as 

oportunidades que lhes eram oferecidas. 

Quem atrasa a entrada no Reino de 

Deus não faz zangar o Senhor, e Ele não 

castiga por isso. Ele sofre, sem dúvida, 

porque quer envolver o homem no seu 

projeto de amor e fazê-lo sentir-se feliz. 

As indecisões, as perplexidades, as 

hesitações em abandonar-se a Ele, são 

momentos de alegria que se perdem. Ou 

não é verdade que, cada instante que a 

esposa passa sem o esposo, é um 

momento de amor desperdiçado? 

Com esta parábola, o evangelista 

dirigia-se a cristãos embebidos da 

mentalidade farisaica, para além de 

querer acautelar os discípulos do perigo 

da competição dentro da comunidade. 

Ninguém pode pensar que é superior 

aos outros, ninguém se pode sentir um 

veterano porque se converteu primeiro, 

porque pratica o Evangelho de forma 

mais fiel. Ninguém é proprietário da 

«vinha», são todos trabalhadores, são 

todos irmãos. 

O nosso “comportamento” … 

A parábola não acaba. Depois das 

palavras do proprietário, como reagiram 

aqueles que murmuravam? Terão 

aceitado? Terão continuado a 

resmungar? Terão respondido com 

insultos? Terão atirado com o dinheiro à 

cara do vinhateiro? Terão jurado nunca 

mais trabalhar para ele? 

Bem, a reação que atribuirmos aos 

trabalhadores da parábola espelha a 

nossa reação perante a bondade e a 

generosidade de Deus. Na sua vinha 

trabalha-se gratuitamente, não se 

trabalha para conquistar um lugar melhor 

no Paraíso, não se faz o bem ao irmão 

para obter um prémio. Aliás, isso seria o 

pior dos egoísmos: servir-se do pobre e 

do necessitado para acumular méritos. 

Isso não podemos nem sequer pensar. 

O nosso prémio é a Salvação 

Finaliza-se este comentário e lembra-    

-se que receberemos a paga que desde 

sempre nos está prometida, seremos 

felizes na presença de Deus. Ou 

podemos recusar esse convite a entrar 

no Reino e trabalhar para que ele 

cresça. Os pretextos são muitos: não 

tenho tempo, a minha profissão absorve-

me, o ambiente em que vivo afasta-me 

de Deus, Etc… Mas Ele continuará à 

minha espera, porque me ama. Não se 

cansa de “sair” à procura dos que andam 

pela vida sem encontrar razão de viver; e 

o que tem para oferecer é tão grande – a 

infinidade da graça e do amor – que não 

se pode partir nem repartir, porque a 

recompensa é igual para todos: a 

salvação. 

 
 

 

Oração Universal 

 

1 

Para que a palavra de Deus ilumine a 

santa Igreja, 

e em todas as horas da tarde e da 

manhã, 

haja quem trabalhe na vinha do Senhor, 

oremos, irmãos. 

 

2 

Para que os responsáveis pela economia 

mundial 

não se fechem às necessidades de 

ninguém, 

mas defendam os direitos dos mais 

pobres. 

oremos, irmãos. 

 

3  

Para que os desempregados encontrem 

emprego, 

os operários estabilidade  

e os trabalhadores do campo colheitas 

abundantes, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Para que as nossas aldeias, vilas e 

cidades, 

sejam lugares de convivência e amizade, 

onde se invoque o Senhor e haja paz,  

oremos, irmãos. 

 

5  

Para que os membros da nossa 

assembleia dominical 

sintam gosto em trabalhar ao serviço do 

Evangelho 

e encham os corações dos seus valores, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 118, 4-5 

 

Promulgastes, Senhor,  

os vossos preceitos para se cumprirem 

fielmente.  

Fazei que meus passos sejam firmes  

na observância dos vossos 

mandamentos. 

 

OU: 
 

Jo 10, 14 

 

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; 

conheço as minhas ovelhas  

e as minhas ovelhas conhecem-Me. 

 
 

 

Monição da Comunhão 
  

O Senhor não se limita a chamar-nos 

para trabalhar na Sua vinha — na nossa 

santificação — mas dá o Seu Corpo e 

Sangue como Alimento, para que 

possamos aguentar o peso do trabalho e 

do calor. 

Se não comermos a Carne e o 

Sangue do Filho do Homem, não 

poderemos ter a Vida — a graça de 

Deus — em nós. 

Aproximemo-nos com reverência e 

amor da mesa da Sagrada Comunhão e 

agradeçamos ao Senhor este dom de 

infinito valor. 

 
 

 

 

Convidados a trabalhar 
(na vinha do Senhor) 

 
A vinha era uma das culturas 

essenciais da Palestina que Jesus 

conheceu. Foi tão importante que 

passou a ser considerada como símbolo 

religioso do povo de Israel.  Deus é o 

vinhateiro que trata carinhosamente da 

sua vinha; espera que dê bons frutos; 

ergue uma vedação para a proteger; 

constrói uma torre para a vigiar... Jesus 

de Nazaré utilizou frequentemente esta 

imagem. 

Na parábola de hoje, o amo da vinha 

é Deus que convida a humanidade a 

trabalhar pelo bem e pela paz. Todos 

estamos convidados a construir um 

mundo mais justo. Os trabalhadores vão-

-se incorporando sucessivamente. No  
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fim do dia o amo da vinha pagou o 

mesmo a todos. Houve alguns que 

protestaram. Mas o dono manteve-se 

firme. Estava a ser justo com todos.  

Os primeiros cristãos conservaram 

esta parábola para nos ensinar que Deus 

oferece a sua salvação a quantos n’Ele 

acreditam pela fé... tanto o povo de 

Israel, que acreditava desde havia muito 

tempo, como aqueles que aderiam mais 

tarde.  

 
 

 

 

Conversão pessoal 
–  Procurar o Senhor 

 
«Procurai o Senhor, enquanto se 

pode encontrar, invocai-O, enquanto 

está perto.» 

Para procurar o Senhor não é preciso 

andar longos caminhos, nem interrogar 

muitas pessoas, para que nos digam 

onde podemos encontrá-l’O. Basta 

alimentarmos um desejo, e logo Ele nos 

dirá: “Aqui estou! Que pretendes de 

Mim?” 

O nosso Deus espera de nós o mais 

leve sinal para nos abrir logo os braços e 

nos acolher. 

Temos necessidade de O procurar, 

de nos voltarmos para Ele muitas vezes 

ao dia e durante a noite. 

Trata-se de reconhecermos que 

estamos mal, afastados do Seu caminho 

e acalentar o desejo de recomeçar e 

intensificar a amizade com Ele. 

Para o fazer é preciso ser humilde. 

Custa-nos muito reconhecer os nossos 

erros e desvios. Tentamos justificar-nos, 

desculpando-nos com os outros, com o 

nosso feitio e com outras razões, até 

repetirmos o gesto do filho pródigo 

diante do Pai: «Pai, pequei contra o Céu 

e contra ti. Já não mereço ser chamado 

teu filho.» 

Afastamo-nos de Deus quando 

cometemos pecados e endurecemos o 

nosso coração, com pensamentos, 

palavras, obras e omissões contra a Sua 

vontade. 

Por isso, temos de procurar que o 

Ato penitencial da Santa Missa não seja 

só uma questão de palavras ditas sem 

pensar em nada. 

Quando, à noite, nos recolhemos ao 

descanso e ao sono, havemos de fazer 

sempre um ato de contrição, pensando 

bem nas palavras que estamos a dizer. 

Que a morte não nos encontre frios 

com Deus e afastados d’Ele por causa 

dos pecados cometidos e de que não 

nos arrependemos. 

Corremos o risco de as nossas 

confissões não chegarem a ser um 

verdadeiro encontro com o Senhor, 

porque nos deixamos vencer pela rotina, 

limitando-nos a dizer palavras sem 

pensar no sentido que têm. 

 
 

 

Conversão pessoal 
–  Voltar-se para Deus 

«Deixe o ímpio o seu caminho e o 

homem perverso os seus pensamentos.  

Converta-se ao Senhor, que terá 

compaixão dele, ao nosso Deus, que é 

generoso em perdoar.» 

A conversão 

Converter-se é voltar as costas ao 

pecado e voltar-se para Deus. O pecado 

põe-nos de costas voltadas para Ele. É 

necessário que nos voltemos para o 

nosso melhor Amigo. 

Se estávamos zangados com alguém 

e nos reconciliamos, há uma verdadeira 

conversão. Quando ouvimos falar em 

conversão, imaginamos imediatamente 

que ela só é necessária aos grandes 

pecadores. Nós — pensamos — não 

precisamos de nos convertermos. 

E, no entanto, todos precisamos de 

estar continuamente a converter-nos, a 

pedir perdão e a voltar para Deus. 

A conversão inclui várias coisas: 

Reconhecer o mal feito 

Custa muito ao nosso orgulho faze-       

-lo. Se quisermos ouvir duas pessoas 

zangadas, acabamos por concluir que 

ambas têm razão e a culpa é sempre do 

outro. 

Arrepender-se do mal feito  

e do bem omitido 

 Há quem se regozije e alegre do mal 

que conseguiu fazer. Até na acusação 

das nossas faltas reina às vezes uma 

satisfação íntima pela resposta dada, 

pela agressão, pelo prejuízo... 

Emenda de vida 

 O arrependimento, o pedir perdão ou 

desculpa não faz sentido quando 

estamos resolvidos a continuar a 

cometer os mesmos erros voluntaria-

mente. 
 

 
 

Conversão pessoal 
–  Perseverar 

 
«Para mim, viver é Cristo e morrer é 

lucro. Mas, se viver neste corpo mortal é 

útil para o meu trabalho, não sei o que 

escolher. [...]:  desejaria partir e estar 

com Cristo, que seria muito melhor; mas 

é mais necessário para vós que eu 

permaneça neste corpo mortal.» 

Perseverar não é ser impecável. 

Aprendemos também cometendo erros e 

procurando emendá-los. 

Depois de tomada uma resolução, 

começamos um caminho. Mas caímos 

em desvios do rumo, tropeçamos e 

hesitamos em continuar, vencidos pelas 

tentações do desânimo. 

O importante é não desistir da 

caminhada, mas manter a disposição de 

recomeçar todas as vezes que for 

necessário. 

Para perseverar são precisas várias 

coisas: 

Utilizar os meios que nos são 

indicados 

 Entre eles temos a oração, a 

frequência de sacramentos, alguém que 

nos oriente no caminho e nos alente nos 

desânimos. É preciso que seja uma 

pessoa experiente e viva a mesma 

aventura que nós, isto é, que se esforce 

por caminhar na santidade. Sobejam as 

placas de sinalização. O que nos falta 

verdadeiramente são testemunhas, 

companheiros de viagem. É uma alegria 

saber que neste combate não estamos 

sós a enfrentar o inimigo e as 

dificuldades e que, se quisermos, 

sairemos vencedores. 

Recomeçar todos os dias 

 Havemos de estar na disposição de 

recomeçar todos os dias, deixar que o 

desânimo se apodere de nós. Não 

digamos “fui derrotado”, mas antes: 

“ainda não venci!” 

Vencer a fadiga e o desânimo 

 Cada dia que começa oferece-nos 

uma nova oportunidade. 

Nesta vida não há santos, porque a 

prova só acaba no fim. Há lutadores que 

recomeçam com teimosia até à vitória 

final. 
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Cuidar da santificação 
– Deus procura-nos 
 

«O reino dos Céus pode comparar-se 

a um proprietário, que saiu muito cedo a 

contratar trabalhadores para a sua vinha. 

Ajustou com eles um denário por dia e 

mandou-os para a sua vinha.» 

O Evangelho refere-se a um velho 

costume dos povos e que ainda hoje 

vigora em algumas terras: Quem não 

tinha ocupação laboral e desejava tê-la, 

dirigia-se a uma praça já conhecida e ali 

aguardava quem o contratasse para 

mais um dia de trabalho. 

Para nos ensinar é que nos procura 

continuamente, desafiando-nos a 

trabalhar na vinha da nossa salvação, 

Jesus conta-nos a Parábola dos 

operários da vinha na qual se refere este 

costume. 

Na verdade, o Senhor chama-nos 

continuamente a mudar de vida, a tomar 

a sério a nossa salvação, não adiando 

continuamente este problema fundamen-

tal e urgente. 

Ouvimos a Sua Palavra e enganamo-    

-nos a nós mesmos, pensando que 

aquele convite que ouvimos não é para 

nós, mas para os outros, porque eles é 

que precisam de se converter. 

Inspira-nos diante dos aconteci-

mentos — a morte de um familiar ou de 

um amigo, uma catástrofe, uma boa 

notícia — e procuramos afastar este 

pensamento, porque o achamos 

importuno. 

Envia-nos pensamentos que nos 

removem, durante o trabalho, no 

descanso da noite, ou mesmo quando 

vamos a caminho. 

O pai de família voltou até ao fim do 

dia praticamente, para contratar 

operários que trabalhassem na sua vida. 

Não podemos pensar que, não indo 

agora, podemos ir no fim do dia, porque 

não sabemos quando ele chega para 

cada um de nós, uma vez que o fim do 

dia é a morte. Alguns ainda têm tempo 

de se preparar, porque surge uma 

doença terminal, mas a maior parte das 

pessoas recebe a chamada quando 

menos pensa. E mesmo a vida daqueles 

que acamam, a maior parte das vezes 

apaga-se inesperadamente. 

Um santo dos nossos dias dizia que 

precisamos de vencer a última batalha; 

mas como não sabemos qual é a última, 

temos de as vencer todas. 

A isto nos convida o Senhor no 

Evangelho: «Na hora em que menos 

pensardes, virá o Filho do Homem.  

Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem 

a hora em que o Filho do homem há de 

vir.» (Mt 25, 13). 

 
 

 

 

 Cuidar da santificação 
– Acolher bem o convite 

 
«Saiu a meio da manhã viu outros 

que estavam na praça ociosos e disse-

lhes: ‘Ide vós também para a minha 

vinha e dar-vos-ei o que for justo’.  eles 

foram.» 

Acolher o convite para trabalhar na 

vida concretiza-se em deixar a praça da 

ociosidade e seguir a vontade do Senhor 

com disponibilidade para trabalhar na 

nossa santificação, sem cair na tentação 

dos adiamentos. 

Quem se disponibiliza para trabalhar 

percorre estas fases: 

Lançar mãos dos instrumentos  

de trabalho 

Significa frequentar os sacramentos e 

fazer oração. 

Obedecer às indicações de quem 

dirige o trabalho 

Nenhum trabalhador ganha a vida 

fazendo o que lhe vem à cabeça, mas 

integrando o seu esforço num plano: 

cavar a vinha, podá-la, fazer a vindima, 

etc. 

Para sabermos o que temos de fazer 

precisamos de ouvir a Palavra de Deus, 

escutando-a na liturgia, lendo a Sagrada 

Escritura em casa, frequentando meios 

de formação, etc. 

Devemos, em seguida, fazer aquilo 

que nos é indicado: ouvir a Palavra de 

Deus e pô-la em prática. 

Trabalhar pontualmente 

Como regra, o demónio não nos 

tenta a dizer não, quando recebemos o 

convite para nos santificarmos. Leva-nos 

a dizer depois, adiando sempre: “quando 

eu for mais velho e tiver passado o ardor 

das paixões”; “quando não parecer mal 

deixar esta má companhia” ... “quando 

me reformar, vou ter mais tempo para 

frequentar os sacramentos e rezar” ... 

Ele espera com paciência que chegue o 

momento em que já não possamos adiar 

mais, nem fazer o que devíamos. 

Outra tentação frequente é ficarmos 

à espera de que nos apeteça: “agora não 

rezo, porque não me apetece”; “agora 

apetece-me comer isto ou beber aquilo” 

... etc. 

Anda muita gente atrás do 

espontâneo. Curiosamente, quando se 

trata de outras obrigações — ir para o 

trabalho, pagar uma conta, etc. — não 

estamos à espera que nos apeteça para 

nos levantarmos da cama. Por que só 

com a preocupação de orar, de viver em 

graça, não fazemos do mesmo modo? 

Também havemos de ter especial 

cuidado com os propósitos genéricos, 

porque não levam a parte nenhuma: “vou 

ser melhor... quereria ser santo... 

qualquer dia vou ter que me emendar...” 

Com eles, a pessoa engana-se a si 

mesma com toda a facilidade. 

 
 

 

 

 Cuidar da santificação 
– Teremos recompensa 

eterna 
 

«Ao anoitecer, o dono da vinha disse 

ao capataz: «Chama os trabalhadores e 

paga-lhes o salário, a começar pelos 

últimos e a acabar nos primeiros’» 

Por uma pequena fidelidade mantida 

durante alguns dias na terra, o Senhor 

dá-nos uma recompensa eterna. 

Agora estamos à prova 

O sentido desta vida na terra é a de 

um tempo de prova, de competição 

desportiva, para mostrarmos o que 

valemos. Nenhum atleta vai para o 

campo desportivo para dormir a sesta, 

mas para disputar um prémio. 

Oxalá possamos dizer como São 

Paulo: «Combati o bom combate, acabei 

a carreira, guardei a fé. Desde agora, a 

coroa da justiça me está guardada, a 

qual o Senhor, justo juiz, me dará 

naquele dia; e não somente a mim, mas 

também a todos os que amarem a sua 

vinda.» (2 Tm 4:7-8). 

Mas, enquanto nas competições 

desportivas só uma ganha a medalha de 

ouro e os outros dois, a medalha de 

prata ou de bronze, nesta competição a 

caminho do Céu ganham o prémio todos 

quantos chegarem à meta. 

No fim da vida seremos julgados 

sobre o Amor. O Senhor vai ver a nossa  
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alma como num espelho e nada Lhe 

podemos ocultar: «Dá-me contas a tua 

administração.» Na verdade, somos 

administradores dos dons de Deus. 

Receberemos a mesma taça:  

a salvação 

O prémio, significado no denário que 

recebeu cada um dos trabalhadores, 

será maior ou menor, conforme à 

generosidade que tivermos nesta vida. 

Todos recebem a mesma salvação 

eterna, mas cada um será feliz na 

medida em que tiver sido generoso na 

vida presente. Quando estava a 

preparar-se para a primeira Comunhão, 

Santa Teresinha do Menino Jesus 

perguntou à sua irmã, como poderiam 

ser inteiramente felizes as pessoas no 

Céu, recebendo uma felicidade desigual. 

Maria, a sua irmã mais velha, explicou-      

-lhe lançando mão de dois copos, um 

maior que o outro e encheu-os 

inteiramente de água. Os dois estavam 

cheios, mas um tinha mais água do que 

o outro. 

A Sagrada Escritura fala-nos do Céu. 

Jesus diz que «uns irão para o prémio 

eterno.» 

Deus quer sentar-nos à Sua Mesa, 

fazer-nos participantes a Sua mesma 

felicidade infinita e eterna. «Nem os 

olhos viram, nem os ouvidos ouviram, 

nem jamais penetrou em coração 

humano o que Deus tem preparado para 

aqueles que O amam.» (1 Cor 2, 9) 

No Livro do Apocalipse diz-se que «O 

Senhor teu Deus enxugará as lágrimas 

dos seus olhos, não haverá nem morte, 

nem choro, nem luto, nem grito, nem dor, 

porque essas coisas terão passado.» 

(Ap 21, 4). 

De algum modo, assim como o 

trabalhador se anima ao pensar que tem 

garantido o salário no fim do dia, 

também o nosso prémio começa nesta 

vida por uma alegria que ninguém nos 

pode arrebatar. 

Esta alegria, fruto da confiança que a 

fé nos dá, renova-se em cada Missa, 

porque nela o Senhor nos testemunha o 

Seu Amor infinito por nós. 

Maria, glorificada em corpo e alma no 

Céu, anima-nos a perseverar nesta 

confiança. 

 
 

 

 

Procurai somente viver de maneira 

digna do Evangelho de Cristo. 
 

(Fl 1, 27a) 

Agenda Santoral 

Dia 21 – S. Mateus (Apóstolo e 

Evangelista). 

Dia 23 – S. Pio de Pietrelcina 

(Presbítero).   

Dia 26 – Santa Maria no Sábado.  

– S. Cosme e S. Damião 

(Mártires). 

 
 

 

Sabias que… 

O vinho dos banquetes 
 

Em todos os banquetes do tempo de 

Jesus se bebia vinho. O grau do vinho 

comum era atenuado com água quente a 

que se acrescentava um pouco de 

mostarda em pó. Quando queriam vinho 

doce, acrescentavam duas colheres de 

mel. O melhor vinho era o “vinho 

defumado”, que se obtinha amadure-

cendo com fumo os cachos altos das 

videiras. 

A vinha 
 

Era a cultura mais apreciada da Terra 

Prometida. O vinho complementava as 

calorias de uma dieta insuficiente. 

Desinfetava as feridas. Estava presente 

em todas as festas e banquetes. Chegou 

a simbolizar a alegria pela chegada do 

Messias. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(36) 

A TÚNICA 

Foi maltratado, mas  

humilhou-se e não abriu a boca,  

como um cordeiro que é levado ao 

matadouro ou como uma ovelha 

emudecida nas mãos do tosquiador. 

                       (Is 53, 7) 

I 

Tudo Te é tirado  

menos teu amor,  

grandioso amor  

maior que qualquer dor.  

 

Assim despojado,  

teu olhar sagrado  

assiste, impassível,  

à mais indizível  

das humilhações.  

Sem lamentações.  

É feito de paz  

teu manso silêncio;  

e feito de paz  

e amor ao Pai,  

que Te olha dos céus  

permanentemente;  

e sobre Ti cai  

a Glória de Deus  

que é o Omnipotente. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, Tu passas ao nosso lado 

e convidas-nos a trabalhar 

na vinha do mundo. 

Obrigado pela oportunidade 

de construir um mundo melhor 

onde habite a justiça e a paz. 
 

Senhor, Tu convidas-nos 

a ser responsáveis. 

Que nunca nos cansemos  

de cumprir com o nosso dever 

e o nosso trabalho. 

Que realizemos as nossas tarefas 

sem pressas e sem nos deixarmos 

levar por caprichos. 
 

Senhor, que no fim 

de cada dia da nossa vida 

possamos receber a recompensa 

 pelo trabalho bem feito. 

 
 

 

Descomplica (24) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 
Desapegar, Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

 

Segundo verbo: “Acreditar” 
 

Sê luminosa e inspira-te muito no 

lado bom da tua vida. Sê transparente na 

tua fé e no teu amor. Sê consistente em 

tudo o que dás e sê sempre grata em 

tudo o que recebes. Continua a aprender 

a fazer silêncio no teu coração e não 

dares resposta ao que é só ruído. 

Respira fundo e acredita que tens em ti a 

força de que precisas para seguir em 

frente. Não falhes na tua verdade e na 

humildade dos passos que dás. 

– Para seguir em frente, enfrenta. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
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Respigando … 

Do Jornal da nossa Terra, a 

“GAZETA DE PAÇOS DE FERREIRA – 

Jornal Quinzenário de Informação 

Regional”, colheu e compilou o Jornal do 

Leitor algumas datas efemérides 

respeitantes a Sacerdotes da nossa terra 

que estão ou estiveram cá ou fora, e de 

Sacerdotes de fora que estão ou 

estiveram na nossa terra. Ainda outras 

efemérides ligadas ao religioso. 

 

HÁ 82 ANOS – 14-08-1938   

Bênção da 1.ª Pedra do Monumento 

a CRISTO REI no Monte do Pilar, em 

Penamaior, pelo então Bispo do Porto, 

D. António Augusto de Castro Meireles. 
 

HÁ 67 ANOS – 23-08-1953 

Inauguração da Estátua de Dona 

SÍLVIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA, hoje 

Venerável Sílvia Cardoso, natural de 

Paços de Ferreira. 
 

HÁ 62 ANOS – 31-07-1958 

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

João Evangelista de Eiriz, do Padre 

GONÇALO COELHO MARTINS, natural de 

Eiriz. 
 

HÁ 60 ANOS – 15-08-1960   

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

Pedro da Raimonda, do Padre JOAQUIM 

FERREIRA MEIRELES, natural de São Pedro 

da Raimonda. 
 

HÁ 59 ANOS – 06-08-1961 

Ordenação Sacerdotal do Padre 

ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA VIEIRA, 

Pároco que foi de Figueiró e de Lamoso. 
 

HÁ 58 ANOS – 12-08-1962 

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

Pedro da Raimonda, do Padre JOSÉ 

AUGUSTO PEREIRA, natural de São Pedro 

da Raimonda. 
 

HÁ 57 ANOS – 11-08-1963 

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

João Evangelista de Eiriz, do Padre 

ANTÓNIO MEIRELES RIBEIRO DE MATOS, 

natural de Eiriz. 
 

HÁ 54 ANOS – 13-08-1966 

Ordenação Sacerdotal de                 

D. ANTÓNIO MARIA BESSA TAIPA, Bispo 

Auxiliar do Porto, natural de Freamunde. 

 

 

HÁ 54 ANOS – 21-08-1966   

Missa Nova na Igreja Matriz do 

Divino Salvador de Freamunde, do 

Padre ANTÓNIO MARIA BESSA TAIPA, 

atual Bispo Auxiliar do Porto, natural de 

Freamunde. 
 

HÁ 38 ANOS – 01-08-1982 

Bodas de Prata Sacerdotais do Padre 

CARLOS DE SOUSA RIBEIRO, Pároco de 

Paços de Ferreira, na Igreja Matriz de 

Santa Eulália. 
 

HÁ 35 ANOS – 14-07-1985 

Ordenação Sacerdotal do Padre 

ANTÓNIO ALVES CORREIA, Pároco de 

Seroa e Modelos. 
 

HÁ 35 ANOS – 25-08-1985 

Bênção da Nova da IGREJA MATRIZ 

DE SÃO TIAGO DE FIGUEIRÓ, pelo Bispo 

Auxiliar do Porto, D. José Augusto 

Pedreira. 
 

HÁ 32 ANOS – 04-08-1988 

Bodas de Prata Sacerdotais, do 

Padre JOAQUIM CARNEIRO DIAS, natural 

de Penamaior (Pároco de Alfena). 
 

HÁ 30 ANOS – 29-07-1990 

Bodas de Prata Sacerdotais do Padre 

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA LEAL, natural de 

Arreigada. (Pároco que foi de Lagares - 

Penafiel). 
 

HÁ 29 ANOS – 20-07-1991 

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

João Evangelista de Eiriz, do Padre 

AMARO GONÇALO FERREIRA LOPES, 

natural de Eiriz. Atualmente Pároco da 

Senhora da Hora (Matosinhos). 
 

HÁ 26 ANOS – 10-07-1994 

Ordenação Sacerdotal do Padre 

JOAQUIM SAMUEL RIBEIRO GUEDES, Pároco 

que foi de Arreigada, Ferreira e Frazão. 

Está atualmente no Porto e é o Ecónomo 

da Diocese. 
 

HÁ 26 ANOS – 31-08-1994   

Falecimento do Padre JOAQUIM 

FERREIRA LEÃO, de Figueiró. 
 

HÁ 25 ANOS – 28-07-1995 

Nomeado Pároco de São Pedro de 

Arreigada, o Padre JOAQUIM SAMUEL 

RIBEIRO GUEDES. 
 

HÁ 25 ANOS – 09-07-1995 

Ordenação Sacerdotal do Padre 

MANUEL LUÍS LEÃO PACHECO DE BRITO, 

Pároco de São Pedro da Raimonda e 

Freamunde.  
 

 

 

HÁ 25 ANOS – 30-07-1995 

Missa Nova na Igreja Matriz de São 

Tiago de Carvalhosa, do Padre MANUEL 

LUÍS LEÃO PACHECO DE BRITO, natural de 

Carvalhosa. 
 

HÁ 24 ANOS – 26-07-1996 

Nomeado Pároco de São Pedro da 

Raimonda, o Padre MANUEL LUÍS 

PACHECO DE BRITO, natural de 

Carvalhosa. Atualmente é, também, 

Pároco de Freamunde. 
 

HÁ 21 ANOS – 01-08-1999 

Missa Nova na Igreja Matriz de Santa 

Eulália de Paços de Ferreira, do Padre 

HÉLDER SAÚL RIBEIRO BARBOSA, natural 

de Paços de Ferreira. 
 

HÁ 20 ANOS – 09-07-2000 

Ordenação Sacerdotal do Padre JOSÉ 

AVELINO DE SOUSA TORRES MOREIRA, 

Pároco que foi de Carvalhosa, Eiriz e 

Sanfins de Ferreira. Atualmente capelão 

do Hospital Pedro Hispano, em 

Matosinhos. 
 

HÁ 15 ANOS – 25-07-2005 

Nomeado Pároco de Santa Eulália de 

Paços de Ferreira e Divino Salvador de 

Meixomil, o Padre ANTÓNIO MANUEL DOS 

SANTOS MARTINS. Acumulou mais tarde a 

paróquia de Penamaior. É atualmente 

Pároco de Argoncilhe (S. Martinho) e 

Fiães (St.ª Maria), na Vigararia de Santa 

Maria da Feira. 
 

HÁ 13 ANOS – 04-08-2007 

Comemoração das Bodas de Ouro 

Sacerdotais, do Padre CARLOS DE SOUSA 

RIBEIRO, na Igreja Matriz de Santa 

Eulália de Paços de Ferreira. 
 

HÁ 12 ANOS – 03-08-2008 

Comemoração das Bodas de Ouro 

Sacerdotais, na Igreja Matriz do Divino 

Salvador de Freamunde, do Padre 

LEONEL OLIVEIRA, natural de Freamunde. 
 

HÁ 9 ANOS – 23-07-2011 

Nomeado Vigário da Vara da 

Vigararia de Paços de Ferreira, o Padre 

JOAQUIM SAMUEL RIBEIRO GUEDES. 
 

 
 

 

Eu quero dar a este último tanto  

como a ti. Não me será permitido fazer 

o que quero do que é meu? Ou serão maus 

os teus olhos porque eu sou bom?’   

Assim, os últimos serão os primeiros e 

os primeiros serão os últimos». 
 

(Mt 20, 14a - 16 
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O Pai Nosso com 

sentido 

–- Se na minha vida não ajo como 

filho de Deus, fechando o meu coração 

ao amor, será inútil dizer: Pai nosso. 
 

–- Se os meus valores são represen-

tados pelos bens da terra, será inútil 

dizer: que estais no céu. 
 

–- Se penso apenas em ser cristão 

por medo, superstição e comodismo, 

será inútil dizer: santificado seja o 

Vosso Nome. 
 

–- Se acho tão sedutora a vida aqui, 

cheia de supérfluos e futilidades, será 

inútil dizer: venha a nós o vosso 

Reino. 
 

–- Se no fundo o que quero mesmo é 

que todos os meus desejos se realizem, 

será inútil dizer: seja feita a vossa 

vontade. 
 

–- Se prefiro acumular riquezas 

desprezando os meus irmãos que 

passam fome, será inútil dizer: O pão 

nosso de cada dia nos dai hoje. 
 

–- Se não me importo de ferir, 

injustiçar, oprimir e magoar os que 

atravessam o meu caminho, será inútil 

dizer: perdoai as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a 

quem nos tem ofendido. 
 

–- Se escolho sempre o caminho 

mais fácil, que quase sempre é o pior, 

será inútil dizer: e não nos deixeis 

cair em tentação. 
 

–- Se, por minha vontade, procuro os 

prazeres materiais e tudo o que é 

proibido me seduz, será inútil dizer: 

livrai-nos do mal. 
 

–- Se, sabendo que sou assim, 

continuo omitindo-me e nada faço para 

me modificar, será inútil dizer: Amém. 
 

 
 

Cúmulo 

O cúmulo da pobreza: 

Vender o almoço para comprar o jantar. 
 

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Água mole em pedra dura  

tanto bate até que fura 

2 

Terra quanta vejas  

casa quantas caibas 

3 

Ladrão que rouba ladrão  

tem cem anos de perdão 

4 

A ocasião 

 faz o ladrão 

5 

A sardinha mal guardada  

faz o ladrão 

6 

Quem cabritos vende e cabras não tem 

de algum lado vem 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– MARTINHO MATOS, na próxima 

quarta-feira, dia 23 de setembro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ: 

– LUÍSA ABREU, na próxima sexta-      

-feira, dia 25 de setembro.  

 

O Jornal do Leitor deseja à Luísa e 

ao Martinho, um feliz aniversário, 

festejado com um grande bolo e com 

muito champagne, bebido moderada-

mente.  

 
 

 

Humor 

 

Gatos 
 

A patroa para a nova empregada: 

– Maria, gostas de gatos? 

– Ó Senhora, eu tenho boa boca. Eu 

gosto de tudo… 

 

Dormir 
 

No escritório: 

– Você chega com meia hora de 

atraso… 

– Peço desculpa, mas deixei-me 

adormecer… 

– O quê?! – Você também dorme em 

casa?! 

 

Cão morde 
 

– O seu cão morde? 

– Não. 

O homem senta-se e logo de seguida 

o cão dá-lhe uma enorme mordidela 

numa perna. 

O homem levanta-se de um salto e 

grita: 

– Você disse que o seu cão não 

mordia! 

– E não morde! Esse cão não é meu! 

 

Na escola 
 

Pergunta a professora: 

– Joãozinho, do que tens mais 

medo? 

– Do Mala Men. 

– Nunca ouvi falar… Quem é esse 

Mala Men? 

– Quem é, eu também não sei. Mas a 

minha mãe sempre que reza à noite, diz: 

«Não nos deixais cair em tentação e 

livrai-nos do Mala Men». 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

20-09-2020 – XXV Dom. Comum 

 

 

ESCALAS DESATIVADASS 
 

IMPORTANTE: 
 

Se, entretanto, surgir a 

oportunidade muito desejada 

pelos Leitores de voltarmos à 

modalidade de um leitor para 

cada Leitura, este Jornal 

passará a publicar a respetiva 

escala, naturalmente algum 

tempo depois, porquanto este 

trabalho vai sempre adiantado. 

Exemplo: esta edição 646, de 

20 de setembro, foi concluída 

em 21 de agosto. 
 

 

 
 

A Fechar 

Algumas pessoas seriam sábias 

se não pensassem que o são. 
 

(Baltasar Gracián y Morales) 
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