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XXVII Domingo Comum 

Ainda continuamos em período de 

vindimas e, pelo terceiro domingo 

consecutivo a liturgia da Palavra 

apresenta-nos a vinha, imagem bíblica 

do povo de Deus, que não soube 

corresponder às expectativas do Senhor 

e só produziu uvas amargas. 

A vinha foi-lhe tirada e entregue a 

“outro povo”, o Povo da Nova e Eterna 

Aliança, a fim de produzir frutos de boa 

qualidade: justiça, lealdade, obras de 

amor. 

Nós fazemos parte desse novo povo. 

Será que as nossas obras correspondem 

àquilo que o Senhor de nós espera? 

Decerto que muitas vezes lhe teremos 

sido infiéis. 

Para reflexão de cada um de nós. 
 

 
 

 

Introdução 

Cristo: Pedra que despedaça os 

nossos ídolos. 

O último versículo do salmo 137 (v.9)   

– o célebre canto do exilado – é sempre 

cuidadosamente ignorado. (supostamen-

te até, propositadamente esquecido). De 

facto, depois do pungente (do 

comovente) apelo ao pranto dos 

deportados, ao longo dos rios da 

Babilónia, o poeta, dirigindo-se à cidade 

sanguinária, e utilizando uma linguagem 

deveras violenta, exclama: «Feliz de 

quem agarrar nas tuas crianças e as 

esmagar contra as rochas!» (SI 137, 9). 

(Violento? Sim, violento de se ouvir, é 

verdade, mas é isto que se lê no 

versículo deste Salmo!). 

Entretanto, não menos embaraçoso, 

é também o versículo que conclui a 

parábola do Evangelho de hoje e que 

não consta do texto do Lecionário, por 

acabar no v. 43. Na verdade, referindo-     

-se a Cristo, diz que é Ele “a pedra que 

os construtores rejeitaram e que Deus 

pôs como pedra angular.» Então o 

evangelista comenta desta forma: 

«Quem cair sobre esta pedra, ficará 

despedaçado; aquele sobre quem ela 

cair, ficará esmagado» (Mt 21, 44). 

(também isto pode ser “duro” para se ler, 

mas é o versículo 44). 

São de facto imagens desconcer-

tantes, mas que de repente se iluminam, 

se as virmos como referência, por 

exemplo,  à cena descrita no livro de 

Daniel, que diz que uma pedra – sem 

intervenção de mão humana – despren-

de-se da montanha e atinge uma estátua 

colossal, de aparência esplêndida, mas 

terrível, que cai e se desfaz. (Dn 2, 31-

35). Esta imagem significa o ídolo que, 

na sua insensatez, o homem construiu e 

do qual já não consegue libertar-se; é a 

sociedade injusta, corrupta e desumana 

que o homem criou para si mesmo e da 

qual acaba por ser vítima.  

Na verdade, Cristo e o seu 

Evangelho são «a pedra» lançada por 

Deus contra uma estrutura monstruosa, 

são «a pedra» que desfaz as lógicas 

deste mundo, as astúcias, as espertezas 

e, sobretudo, as imagens insensatas que 

os homens fizeram de Deus. Contra esta 

pedra estão destinados a desfazerem-se 

os projetos dos ímpios e «a esmagarem-   

-se os seus filhos»: quer isto dizer que 

os maus não terão descendência, 

ficaram sem posteridade, sem futuro, 

porque Deus fará desaparecer do mundo 

novo, todos os operadores de iniquidade. 

Esta é a boa notícia! 

Os grandes deste mundo – constru-

tores da nova «torre de Babel» – 

rejeitam esta “pedra” porque ela não se 

adapta aos seus planos, ela entrava os 

seus sonhos, ela provoca a destruição 

dos seus reinos.  

Procuraram eliminá-la; mas Deus 

escolheu-a como rocha de salvação, e 

quem a põe como alicerce da sua 

própria vida, – pode ter a certeza – não 

será desiludido. 

      Depois desta introdução, diremos 

também: Somos a vinha do Senhor, que 

frutos lhe podemos apresentar? 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Est 13, 9.10-11 

 

Senhor, Deus omnipotente, tudo está 

sujeito ao vosso poder e ninguém pode 

resistir à vossa vontade.  

Vós criastes o céu e a terra e todas as 

maravilhas que estão sob o firmamento. 

Vós sois o Senhor do universo.  

 
 

 

 

Os grandes deste mundo – construtores 
da nova «torre de Babel» –  

rejeitam esta “pedra” porque  
ela não se adapta aos seus planos,  

ela entrava os seus sonhos, ela  
provoca a destruição dos seus reinos.  
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Primeira Leitura 
(Is 5, 1-7) 

MONIÇÃO: 
 

Neste texto, o profeta Isaías refere-se a 

Israel como a «vinha do Senhor» que Deus 

amou e tratou com cuidado, para que 

produzisse bons frutos. Todavia, apenas 

recebeu injustiça, infidelidade, corrupção e 

violência.  Daí, os castigos anunciados pelo 

profeta. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Vou cantar, em nome do meu 

amigo, um cântico de amor à sua 

vinha. O meu amigo possuía uma 

vinha numa fértil colina. 2Lavrou-a e 

limpou-a das pedras, plantou-a de 

cepas escolhidas. No meio dela 

ergueu uma torre e escavou um 

lagar. Esperava que viesse a dar 

uvas, mas ela só produziu agraços.  
3E agora, habitantes de Jerusalém, e 

vós, homens de Judá, sede juízes 

entre mim e a minha vinha: 4Que 

mais podia fazer à minha vinha que 

não tivesse feito? E quando eu 

esperava que viesse a dar uvas, 

apenas produziu agraços. 5Agora 

vos direi o que vou fazer à minha 

vinha: vou tirar-lhe a vedação e será 

devastada; vou demolir-lhe o muro e 

será espezinhada. 6Farei dela um 

terreno deserto: não voltará a ser 

podada nem cavada, e nela 

crescerão silvas e espinheiros; e hei 

de mandar às nuvens que sobre ela 

não deixem cair chuva. 7A vinha do 

Senhor do Universo é a casa de 

Israel e os homens de Judá são a 

plantação escolhida. Ele esperava 

retidão e só há sangue derramado; 

esperava justiça e só há gritos de 

horror. 
 

Palavra do senhor. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Leitor: estás perante um poema de Isaías, 

composto, talvez, a partir de uma canção de 

vindima. A tradução é pouco expressiva. 

Portanto, para a proclamação desta Leitura, o 

que se exige é um leitor experimentado e 

qualificado, capaz de restituir, com equilíbrio, 

o tom lírico e dramático do texto. E tu és o 

leitor ideal para o fazer. Aliás, só tu és capaz, 

porque só tu estás à altura deste serviço. Por 

isso, fá-lo na perfeição.  

Entretanto, podemos dividir o texto em 

quatro pontos: 1 - Introdução (1.ª frase); 2 - 

Exposição («O meu amigo… agraços») e 

acusação («E agora… agraços?») Não omitas 

o ponto de interrogação; 3 - sentença 

(«Agora vos direi… chuva»); 4 - Remate («A 

vinha do Senhor… gritos de horror»). Esta 

divisão e subdivisão deve ser respeitada, a 

fim de valorizar o texto.  

Atenção à interrogação que começa logo 

a fazer-se notar no início da frase.  

Nota alguma palavra de maior ou menor 

dificuldade porque, por muito bom leitor que 

sejas, nunca poderás dispensar uma rigorosa 

e adequada preparação. Então exercita: fértil / 

Lavrou-a / limpou-a / plantou-a / escavou / 

agraços / devastada / demolir-lhe / 

espezinhada / espinheiros / plantação / 

retidão / horror. 
 

 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

«Acontecerá no fim dos tempos... um 

povo não levantará mais a espada contra 

outro... Cada um repousará debaixo da 

sua parreira e da sua figueira, sem que 

ninguém o amedronte» (Mq 4, 1-4).  

Com esta graciosa imagem bucólica 

(imagem simples da vida do campo), o 

Profeta Miqueias descreve a vida serena 

e tranquila a que aspirava qualquer 

israelita. 

A vinha era o símbolo da paz, da 

união familiar, da alegria, da festa. A 

amada do Livro Bíblico do Cântico dos 

Cânticos, sonhava correr entre as fiadas 

de videiras, mão na mão do seu dileto 

(do seu amado, muito querido), numa 

manhã fresca de Primavera: Diz assim: 

«Madruguemos pelos vinhedos, vejamos 

se as vides rebentam e se abrem os 

seus botões, e se brotam as romãzeiras; 

ali te darei as minhas carícias» (Ct 7, 

13). E no Salmo 128 podemos ler que “a 

esposa do homem abençoado por Deus 

é «como videira fecunda» na intimidade 

do seu lar (SI 128, 3).” 

Portanto, neste contexto cultural – no 

qual está associada à vinha, a ideia do 

amor – nasceu a poesia que nos é 

proposta hoje na Leitura que lemos e 

que, justamente, está entre as obras-         

-primas da literatura mundial. Descreve a 

paixão de um agricultor pela sua vinha, 

um afeto ardente, como o do namorado 

pela mulher da sua vida. Em casa, na 

rua, com os amigos, só fala dela. 

O poeta imagina ser o amigo deste 

«esposo» e conta: «o meu amigo 

possuía uma vinha numa fértil colina...» 

(v. 1). Uma vinha excelente, com videiras 

adquiridas no estrangeiro, castas 

escolhidas, preferidas entre mil outras. 

Fora plantada num declive soalheiro, o 

lugar ideal para obter aqueles cachos 

que já a partir de julho se tingem de 

violeta, sinal de uma uva de sabor 

delicado e presságio de um vinho forte e 

bom. O terreno fora limpo dos espinhos, 

das ervas daninhas e das pedras, e 

estas, recolhidas para a margem do 

campo, constituíam o muro de cerca e a 

torre de proteção contra ladrões e 

animais selvagens. 

Nenhuma atenção, nenhum cuidado, 

nenhum esforço, eram poupados. A 

ternura do amado transparece também 

da insistência com que repete a 

expressão minha vinha: «habitantes de 

Jerusalém e vós, homens de Judá, sede 

juízes entre mim e a minha vinha. Que 

mais podia fazer à minha vinha que não 

tivesse feito? Agora vos direi o que vou 

fazer à minha vinha» (v. 3-5). 

Ora bem: nesta altura, nós que 

precisamente agora lemos, estamos 

ansiosos por conhecer a continuação da 

história. O que produzirá a vinha que foi 

tão bem cuidada? Na segunda parte (v. 

3-4), é narrada a surpresa dramática do 

lavrador: esperava uma uva excelente, 

mas encontra uva selvagem, agraz (uva 

verde e azeda), que não se pode comer 

nem aproveitar. (v. 4).  

Então, tal como no coração do 

enamorado traído e desiludido, o amor 

pela vinha transforma-se em 

desapontamento, em ressentimento, em 

agastamento.  

Por essa razão, o agricultor decide 

castigar de forma terrível a sua vinha: irá 

abater o muro de cerca, deixará que os 

viajantes entrem para a pisar, que os 

animais selvagens a devastem e os 

espinheiros e as silvas a invadam até 

que ela sufoque; deixará de a podar e de 

limpar o terreno à volta das suas 

videiras; ordenará até às nuvens que 

não derramem sobre ela a chuva 

benéfica e o orvalho (v. 5-6). 

O último versículo (v.7) explica o 

sentido da imagem: a vinha é Israel; é 

ele a videira nobre e escolhida que o 

Senhor adquiriu no Egipto, como nos diz  
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o Salmo 80 (79) deste Domingo. Já o 

profeta Oseias, alguns anos antes, tinha 

dito: «Israel é uma vinha frondosa» (Os 

10, 1). 

O autor do salmo 80 desenvolve o 

pormenor da remoção das «pedras» – os 

povos que ocupavam a Palestina antes 

da chegada dos Israelitas – detalhe esse 

que no nosso texto é apenas mencio-

nado: «Arrancaste uma videira do 

Egipto, expulsaste outros povos para a 

plantar. Preparaste-lhe o terreno; ela foi 

deitando raízes e acabou por encher 

toda a terra» (SI 80, 9-10). 

A torre de proteção era a dinastia de 

Israel. 

A todo este amor, Israel respondeu 

com a infidelidade e a rebelião. Os frutos 

(a uva boa e doce) que o Senhor 

esperava era a fidelidade à aliança, a 

justiça social, a ajuda ao pobre, ao órfão, 

à viúva. E o que encontrou? Gritos de 

pessoas oprimidas e exploradas, 

mentiras nos tribunais, ódio, violências, 

derramamento de sangue, uma religião 

feita de procissões, peregrinações ao 

templo, ritos que não correspondiam à 

conversão do coração. 

No texto original, há um curioso jogo 

de palavras: justiça e retidão (que Deus 

esperava do seu povo) são termos 

semelhantes a derramamento de sangue 

e gritos de oprimidos (que é aquilo que 

Israel produz). Quem os ouve pronunciar 

até os pode confundir (“mishpat” = 

retidão e “mishpah” = derramamento de 

sangue; “tzedaqah” = justiça e “tze'aqah” 

= gritos de oprimidos). À primeira vista 

até mesmo a uva selvagem pode 

parecer boa, porém, é só aparência. 

Na alegoria (na imagem figurada) da 

vinha, são contrapostas duas atitudes: a 

de Deus que manifesta um amor 

concreto, ou seja, prepara o terreno, 

planta videiras escolhidas, protege-as 

com uma torre, escava um lagar, etc. e a 

do povo que, desleixando a justiça, 

contenta-se com ritos exteriores, com 

orações devotas (Is 1, 11-17). – (…tal 

como nós, hoje).  

Aliás, a severa denúncia de Isaías, é 

proposta de novo aos cristãos de hoje: é 

sobre eles que incumbe o perigo da 

ilusão de estarem em ordem com Deus 

só porque executam impecavelmente as 

práticas religiosas. Isso é perigoso. 

Devido à sua infidelidade, Israel caiu 

num desastre nacional: foi invadido por 

povos estrangeiros (os Assírios, os 

Babilónios…) que devastaram «a vinha 

do Senhor» e reduziram Jerusalém a 

«uma choça num pepinal» (Is 1, 8). 

Esta destruição é o símbolo da 

esterilidade a que fica reduzido quem 

ignora as atenções e os cuidados que 

Deus tem para com ele. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 79 (80), 9.12.13-14.15-16.19-20 

 

MONIÇÃO: 
 

No salmo que iremos proclamar, 

continuamos a meditar sobre o tema da vinha. 

Com palavras do salmista, fazemos eco ao 

profeta, e oramos pedindo ao Senhor que 

venha de novo visitar e proteger a vinha que 

Ele plantou. 

 
REFRÃO: 
 
A VINHA DO SENHOR É A CASA  

DE ISRAEL. 

 
SALMO: 
 
Arrancastes uma videira do Egipto, 

expulsastes as nações para a 

transplantar. 

Estendia até ao mar as suas vergônteas 

e até ao rio os seus rebentos. 
 

Porque lhe destruístes a vedação, 

de modo que a vindime 

quem quer que passe pelo caminho? 

Devastou-a o javali da selva 

e serviu de pasto aos animais do campo. 
 

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 

olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 

Protegei a cepa que a vossa mão direita 

plantou, 

o rebento que fortalecestes para Vós. 
 

Não mais nos apartaremos de Vós: 

fazei-nos viver e invocaremos o vosso 

nome. 

Senhor Deus dos Exércitos, fazei-nos 

voltar, 

iluminai o vosso rosto e seremos salvos. 
 

 
 

Segunda Leitura 
(Fl 4, 6-9) 

 

MONIÇÃO: 
 

Nesta segunda Leitura, fixemo-nos nas 

virtudes que São Paulo enumera como 

virtudes humanas: a verdade, a nobreza de 

sentimentos, o sentido da justiça, a lealdade, 

que constituem o suporte natural das virtudes 

especificamente cristãs. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 6Não vos inquieteis com 

coisa alguma. Mas, em todas as 

circunstâncias, apresentai os vossos 

pedidos diante de Deus, com 

orações, súplicas e ações de 

graças. 7E a paz de Deus, que está 

acima de toda a inteligência, 

guardará os vossos corações e os 

vossos pensamentos em Cristo 

Jesus. 8Quanto ao resto, irmãos, 

tudo o que é verdadeiro e nobre, 

tudo o que é justo e puro, tudo o que 

é amável e de boa reputação, tudo o 

que é virtude e digno de louvor é o 

que deveis ter no pensamento. 9O 

que aprendestes, recebestes e 

vistes em mim é o que deveis 

praticar. E o Deus da paz estará 

convosco. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

O texto não é difícil. É um exemplo 

excelente de enumerações («com orações / 

súplicas / ações de graças… tudo o que é… / 

tudo o que é… / tudo o que é… / tudo o que 

é…/»). 

 Entretanto, Leitor, nunca deverás fiar-te 

na facilidade de um texto ou das tuas 

capacidades de leitura e proclamação. De 

mais a mais, o caso é sério, pois que se trata 

de emprestar a tua voz a Deus, a Deus que 

quer falar ao Seu povo. 

Presta atenção a algumas palavras mais 

difíceis e exercita-as: inquieteis / 

circunstâncias / súplicas / inteligência / 

reputação / aprendestes - recebestes - 

ouvistes - vistes - (estas quatro palavras, não 

no singular, mas todas no plural) / Exercita 

ainda outras. 
 

 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

Nos primeiros versículos da Leitura 

(v.6-7), Paulo afirma que nada pode 

destruir a paz e a alegria de um cristão, 

nada pode angustiá-lo, se permanecer 

unido a Deus, na oração. 
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Na segunda parte (v. 8), é 

apresentada uma lista de virtudes 

humanas que os cristãos são convidados 

a cultivar na sua vida; são qualidades e 

comportamentos apreciados por toda a 

gente, sempre. Na verdade, tudo o que 

torna a pessoa simpática, amável, 

honrada e respeitada deve ser praticado 

pelo cristão; não se pode pensar em ser 

discípulo de Cristo se não for leal, 

honesto, íntegro, respeitável. 

Paulo, sem receio de ser desmentido, 

e pondo de lado a falsa modéstia, ousa 

apresentar-se como modelo destes 

comportamentos (v. 9). A sua recomen-

dação é um convite aos cristãos de hoje 

a terem uma atitude doce, simpática, 

respeitosa em relação a toda a gente, e 

de modo particular em relação a quem 

não acredita. (falta-nos ainda bastante, 

para desenvolvermos em nós esta 

virtude de simpatia, para com aquele que 

não é crente, como nós.) 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
( cf Jo 15, 16) 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus aplica a imagem da vinha aos seus 

discípulos, a fim de que deem fruto e o seu 

fruto permaneça. 

 
REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 
Eu vos escolhi do mundo, para que 

vades e deis fruto 

e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. 
 

 
 

Evangelho (Mt 21, 33-43) 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

príncipes dos sacerdotes e aos anciãos 

do povo: 33«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. 34Quando chegou a época 

das colheitas, mandou os seus servos 

aos vinhateiros para receber os 

frutos. 35Os vinhateiros, porém, lançando 

mão dos servos, espancaram um, 

mataram outro, e a outro apedrejaram-       

-no. 36Tornou ele a mandar outros 

servos, em maior número que os 

primeiros. E eles trataram-nos do mesmo 

modo. 37Por fim, mandou-lhes o seu 

próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o 

meu filho’. 38Mas os vinhateiros, ao 

verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o 

herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a 

sua herança’. 39E, agarrando-o, lança-

ram-no fora da vinha e mataram-

no. 40Quando vier o dono da vinha, que 

fará àqueles vinhateiros?»  41Eles 

responderam: «Mandará matar sem 

piedade esses malvados, e arrendará a 

vinha a outros vinhateiros, que lhe 

entreguem os frutos a seu tempo».  
42Disse-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’? 43Por isso vos digo: 

Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado 

a um povo que produza os seus frutos.»  

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Como fizera o profeta Isaías, (na 1ª. 

Leitura), também Jesus recorre à 

imagem da vinha, para descrever a obra 

de Deus e descrever, também, a 

resposta do homem; a cena, porém, é 

um pouco diferente. Ou seja, mudam as 

personagens: em primeiro plano, já não 

está Deus e a vinha que dá uva agraz e 

selvagem, mas está um proprietário, que 

é Deus, e os seus trabalhadores, que no 

contexto são identificados como sendo 

os sumos sacerdotes e os guias 

espirituais do povo, ao qual é dirigida a 

parábola (Mt 21, 23). Depois a vinha não 

é estéril, quer dizer, parece que dá 

frutos, mas estes frutos não são 

entregues. Por fim, a conclusão também 

é diferente: não há o abandono, a 

devastação da vinha; o que há, é um 

novo início, uma intervenção salvífica, a 

substituição dos trabalhadores inaptos. 

Parábola, proprietário e vinha 

Mas vejamos a parábola: Um 

proprietário planta uma vinha, circunda-a 

com uma com sebe, escava um lagar, 

constrói uma torre, confia-a a uns 

vinhateiros e parte.  

Chegada a época da vindima, envia 

os seus servos a receber a colheita, mas 

eis que surge a surpresa: os agricultores 

não querem entregar os frutos. Então 

pensa-se logo que eles, certamente, 

queriam ficar com os frutos para si; e 

daí, talvez não! Há outra possibilidade, 

talvez até mais provável, a de que não 

tenham nenhum fruto a apresentar. Pode 

ser que não tenham trabalhado, que 

tenham passado o tempo na pândega e 

na devassidão, ou, então, que tenham 

trabalhado, mas trabalhado mal. 

Então alguns deles começam com as 

piadas para com os enviados do 

proprietário, depois seguem-se os 

insultos, por fim o espancamento e até a 

morte de alguns dos servos. Mas o 

proprietário não desanima, e não 

desanima, porque ama muito a sua 

vinha, e então manda outros servos, 

mais numerosos que os primeiros, mas 

também estes não têm melhor sorte. É 

então que, como última tentativa, envia o 

seu próprio filho, mas os vinhateiros 

expulsam-no também a ele e matam-no, 

convencidos de poderem passar a 

mandar no campo que lhes foi confiado. 

Ora, como acontece com a primeira 

Leitura, também no Evangelho todos os 

pormenores do relato têm um significado 

simbólico. Vamos identificá-los 

O proprietário 

O proprietário é o Senhor, que teve 

tantos cuidados e manifestou um amor 

imenso pelo seu povo (v. 33);  

A sebe 

A sebe é a Tora, a Lei que Deus 

revelou ao seu povo para o proteger dos 

inimigos, das propostas de vida 

insensatas que o levariam à ruína; 

Os vinhateiros 

Os vinhateiros representam os 

chefes, os guias religiosos e políticos, 

cuja função é colocar o povo nas 

condições ideais para produzir os frutos 

que o proprietário espera e que a 

primeira Leitura permite identificar: as 

obras de amor ao próximo e de justiça 

social. 

Os dois grupos 

Os dois grupos de enviados indicam 

os profetas que, antes e depois do exílio 

na Babilónia, foram mandados, cada vez  
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em maior número, para lembrar a Israel 

a fidelidade à aliança. Assim se exprime 

Deus pela boca de Jeremias: «Desde o 

dia em que os vossos pais deixaram o 

Egipto até hoje, Eu vos enviei todos os 

meus servos, os profetas, dia após dia. 

Eles, porém, não me ouviram, não me 

prestaram atenção; endureceram a sua 

cerviz e agiram pior que os seus pais» 

(Jr 7, 25-26). A sorte destes homens foi 

dramática: espancamentos, apedreja-

mentos (2 Cr 24, 21), cepos e cadeias 

(Jr 20, 2), morte pela espada (Jr 26, 23). 

Ora, era de esperar que assim 

acontecesse: afinal eles eram os porta-      

-vozes de Deus e da sua sabedoria, que 

se encontrava demasiado distante dos 

pensamentos dos homens e, por isso, 

absurda, inaceitável. Por isso os 

vinhateiros querem apoderar-se do 

campo, recusam qualquer outro ponto de 

referência, querem gerir sozinhos «a 

vinha». Ou seja, representam aqueles 

que querem viver sem Deus e 

consideram os seus dons um bem do 

qual apropriar-se. 

O filho 

O filho é Jesus. 

O tempo da vindima 

O tempo da vindima representa o 

momento do juízo de Deus, que – não 

esqueçamos – não deve ser visto como 

o «ajuste de contas», mas como uma 

intervenção de salvação. Passemos a 

explicar-nos: No final da parábola, Jesus 

procura envolver os seus ouvintes, e 

pede-lhes um parecer sobre qual deverá 

ser a atitude do proprietário, ao que eles 

respondem, convictos: «mandará matar 

sem piedade esses malvados» (v. 41). 

Ora, esta imagem severa, é fruto da 

efervescente fantasia oriental, que –

como muitas outras vezes vimos já – 

gosta de utilizar cores fortes nas suas 

imagens. (portanto, esta “violência” não 

deve ser levada à letra).  

A lógica de Jesus é outra 

Precisamente: Jesus segue outra 

lógica. Ou seja: em vez de aprovar as 

palavras ameaçadoras e de destruição 

pronunciadas pelos seus ouvintes (v.41) 

propõe antes a ação de Deus: quer 

dizer: o Senhor não reagirá destruindo o 

malvado, mas também não fingirá que 

não foi praticado o mal. O mal 

permanece, não pode ser anulado. É 

que Deus intervém para fazer com que 

sirva para o bem, para fazer daquela 

situação uma obra-prima de salvação. 

Aqui podemos recordar o que José diz 

aos irmãos que o tinham vendido aos 

egípcios: «Premeditaste contra mim o 

mal. Mas Deus aproveitou-o para o bem, 

a fim de que acontecesse o que hoje 

aconteceu, e um povo numeroso fosse 

salvo» (Gn 50, 20). 

Parte central da parábola 

Os versículos 39.42 e 43 constituem 

a parte central da parábola: descrevem a 

morte e a ressurreição de Jesus. Os 

chefes do povo prendem o Filho e 

lançam-no fora da vinha. Ora, foi 

precisamente o que aconteceu a Jesus: 

foi considerado um blasfemo, um impuro, 

e por isso foi levado para fora das 

muralhas da cidade e justiçado. Mas 

Deus, ressuscitando-o, glorificou-o, 

constitui-o Senhor, pedra angular de um 

novo edifício. 

Resultado final 

E depois, – escutamos neste 

Evangelho, – o resultado final da 

intervenção do proprietário, é a entrega 

da vinha a outros trabalhadores, mas a 

trabalhadores que irão dar fruto. Estes 

trabalhadores são os pagãos. Não se 

trata de uma reação de despeito (de 

ressentimento) do proprietário, trata-se é 

de um gesto de amor e de salvação. 

Reparemos que nem mesmo a rejeição e 

a morte do Filho conseguem torná-lo 

inimigo do homem. 

Referindo esta parábola, o 

evangelista Mateus pensava certamente 

na infidelidade dos chefes do seu povo e 

na sua rejeição do messias de Deus. 

Mas não pensava apenas neles; 

pensava também nas suas comunidades 

e no mundo inteiro:  porque cada pessoa 

é um vinhateiro do qual o Senhor espera 

frutos. 

Por fim, a boa notícia 

Mas, maravilhoso, maravilhoso – e 

com isto se termina – é conhecermos a 

boa notícia com que se conclui o trecho 

evangélico (v. 43) que é esta: não 

obstante todas as recusas do homem, 

Deus acaba por encontrar sempre o 

modo de atingir o seu fim e obter os 

frutos que deseja.  

 
 

 

«Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o 
reino de Deus e dado a um povo que  

produza os seus frutos.»  
(Mt 21, 43) 

Oração Universal 

 
 

1 

Pelos cristãos da nossa Diocese do 

Porto, 

para que sejam verdadeiros, justos e 

puros, 

e ponham em prática o que escutaram 

na Palavra, 

oremos ao Senhor. 
 

2 

Pelos governantes dos países mais 

poderosos, 

para que assegurem a paz entre as 

nações, 

e edifiquem um mundo novo aberto a 

Cristo, 

oremos ao Senhor. 
 

3 

Pelo povo de Israel, vinha de Deus, 

plantada de cepas escolhidas, 

para que descubram em Jesus o 

Salvador, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Pelos homens e mulheres de outras 

culturas, 

para que ao chegar o tempo da colheita, 

Deus os encontre carregados de frutos, 

oremos ao Senhor. 
 

5 

Pelos estudantes que iniciaram um novo 

ano, 

para que o estudo dedicado e 

persistente 

lhes obtenha grandes alegrias, 

oremos ao Senhor. 
 

6 

Por nós próprios e pela nossa 

comunidade paroquial 

para que o Espírito Santo nos ensine 

a orar, a suplicar e a dar graças, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Lam 3, 25 

 

O Senhor é bom para quem n'Ele confia, 

para a alma que O procura. 

 

OU: 
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cf. 1 Cor 10, 17 

 

Porque há um só pão, todos somos um 

só corpo,  

nós que participamos do mesmo cálice e 

do mesmo pão. 

 
 

 

Monição da Comunhão 
  

Jesus é o pão vivo descido do Céu e 

o seu sangue é verdadeira bebida. É pão 

e vinho especial, que se partilha nesta e 

em todas as eucaristias como fonte de 

amor, “pão de vida” e “vinho de 

salvação”. 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 06 – S. Bruno (Presbítero). 

Dia 07 – Nossa Senhora do Rosário.  

Dia 09 – SS. Dionísio (Bispo) e 

Companheiros (Mártires).     

– S. João Leonardo (Presbítero).  

– B. João Newman (Bispo).  

Dia 10 – Santa Maria no Sábado.  

 
 

 

O Senhor da vinha 
(enviou o seu filho) 

 
O povo de Israel herdou dos antigos 

habitantes de Canaã o cultivo do vinho. 

O solo e o clima favoreciam a cultura da 

videira. Entre os restos arqueológicos 

das antigas cidades cananeias existem 

os lagares. O vinho ajudava-os a 

completar as calorias da sua dieta 

alimentar e servia de desinfetante. Por 

este motivo cuidavam da vinha com todo 

o interesse, A vinha foi tão importante 

que passou a simbolizar o povo de 

Israel. E Deus foi descrito como o melhor 

dos vinhateiros. O vinho seria um 

elemento fundamental do tempo 

messiânico. 

Na parábola de hoje, a vinha é o 

povo de Israel. O proprietário é Deus. Os 

maus vinhateiros são os chefes 

religiosos e políticos que o povo teve. Os 

mensageiros são os Profetas. Jesus de 

Nazaré é o filho... a quem mataram 

numa cruz. 

Como os dirigentes religiosos do 

povo de Israel não quiseram ser fiéis, 

Deus convoca pessoas de todas as 

raças e culturas para que façam frutificar 

a vinha que é o mundo. 

 
 

 

Israel, povo de Deus, 

«vinha do Senhor», 

deveria dar bons frutos 

  
Israel, povo eleito, é comparado a 

uma vinha que o Senhor amou, mas que 

apenas produziu frutos amargos, ácidos 

e ásperos de infidelidade, injustiça, 

corrupção, opressão e violência. Nesta 

alegoria, confrontam-se duas atitudes: a 

de Deus, o senhor da vinha, e a de 

Israel, a “vinha do Senhor”. Na realidade, 

Deus apenas recolheu pecados, 

infidelidades, gritos de pessoas 

oprimidas e exploradas (os pobres, os 

órfãos, as viúvas), mentiras em tribunais, 

ódio, derramamento de sangue. Deus 

faz gestos de amor e o povo responde 

com ritos e manifestações superficiais de 

religiosidade. 

Como resposta Deus, o dono, 

desprezou-a: tirou-lhe a vedação e foi 

devastada. O castigo são as invasões 

dos povos estrangeiros que deportaram 

os israelitas para as suas terras como 

escravos. 

Ainda que diretamente o profeta se 

refira a Israel, a “vinha do Senhor”, em 

sentido pleno é a Igreja, como Jesus 

mais tarde há de explicar. 

No Evangelho, Jesus retoma na 

parábola a alegoria da vinha e dos 

agricultores maus, em que o desígnio 

salvador de Deus, a história do Povo 

eleito, as atitudes de infidelidade dos 

seus chefes, a vinda do Filho e a recusa 

de Israel em O aceitar estão bem 

patentes. No final da parábola Jesus 

interroga os seus ouvintes e pede-lhes a 

opinião sobre o comportamento a sugerir 

aquele senhor. Eles respondem-lhe:  

“Mandará matar sem piedade aqueles 

miseráveis”. 

A resposta de Jesus não confirma as 

palavras de destruição e de ameaça dos 

seus interlocutores. Ele introduz a ação 

de Deus que não reage com violência, 

não apaga os crimes, porque eles 

permanecem. Mas Jesus sublinha o 

sentido das suas palavras na conclusão: 

o Reino de Deus vai ser-vos tirado e 

dado a um povo que lhe produza frutos. 
 

 
 

A vinha foi-lhe tirada e 

dada a um outro povo 
  

Ao ouvirmos o relato deste trecho 

não podemos deixar de pensar em nós, 

que somos hoje essa vinha, o novo povo 

de Deus. E se com razão aplicamos à 

Igreja as palavras de carinho proferidas 

pelo Senhor, não devemos esquecer que 

frequentemente nós imitamos a infideli-

dade de Israel. Todos corremos o perigo 

de repetir o mesmo erro dos guias 

espirituais do povo de Israel. Cada um 

de nós é também um administrador 

desta vinha.  

Como gerimos o património que nos 

foi confiado? De nós são exigidos frutos 

que produzam bom vinho: as nossas 

obras. 

 
 

 

A autenticidade deve 

ser provada pelas 

obras de amor 

  
Esse património é a nossa fé e a 

Palavra de Deus que lhe deu origem e a 

alimenta. Como vivemos a nossa fé em 

relação a Deus e aos outros? Será que 

rejeitamos o proprietário da vinha, Jesus 

Cristo, como vemos fazê-lo tantas 

pessoas nos dias de hoje? Que provas 

concretas apresentamos para dar razões 

da autenticidade da nossa fé? 

Quando nos unimos a Deus na 

oração nada pode destruir a nossa paz e 

alegria, diz-nos São Paulo. E apresenta-      

-nos qualidades e atitudes próprias de 

um verdadeiro cristão: a simpatia, a 

amabilidade, a honradez, o respeito, a 

verdade, a nobreza de sentimentos, o 

sentido da justiça, a lealdade, que 

constituem o suporte natural das virtudes 

especificamente cristãs em contraste 

com aqueles que se julgam «santos» e 

que seguem todas as regras religiosas, 

mas se tornam antipáticos, intratáveis e 

resmungões. 

Com o nosso exemplo de vida, temos 

a responsabilidade de comunicar Deus 

que não é Alguém severo, frio e distante, 

mas um Deus pessoal, atento, carinhoso 

e misericordioso. 

Peçamos o Seu auxílio para a 

consecução dos compromissos que hoje  
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possamos tomar em relação aos frutos 

que devemos produzir nesta vinha do 

Senhor. 

 
 

 

«Para que a família 

possa caminhar com 

confiança e esperança, 

é necessário que seja 

alimentada pela 

Palavra de Deus.» 

– Papa Francisco 
 

[…] Hoje a Palavra de Deus 

apresenta a imagem da vinha como 

símbolo do povo que o Senhor escolheu. 

Como vinha, o povo exige muito cuidado, 

requer um amor paciente e fiel. É assim 

que Deus faz com cada um de nós, e 

deste modo nós, Pastores, somos 

chamados a agir. Também o esmerar-se 

pela família é uma maneira de trabalhar 

na vinha do Senhor, a fim de que 

produza os frutos do Reino de Deus 

(cf. Mt21, 33-43). 

Contudo, para que a família possa 

caminhar bem, com confiança e 

esperança, é necessário que seja 

alimentada pela Palavra de Deus. […] A 

Bíblia não pode ser posta numa estante, 

mas deve estar ao alcance das nossas 

mãos, para a ler com frequência, cada 

dia, quer individualmente quer em 

conjunto, marido e esposa, pais e filhos, 

talvez à noite, de forma particular aos 

domingos.  

Assim a família cresce, caminha, com 

a luz e a força da Palavra de Deus! […] 
 

Papa Francisco  

(Angelus, Praça de São Pedro, 2014) 

 
 

 

 

A ausência de Deus  

é a sua paciência 
 

S. João Crisóstomo 

 
Reparai aqui na grande providência 

de Deus e na inexplicável indolência dos 

lavradores. Na verdade, o próprio Deus 

fez o que competia aos lavradores: 

edificar a cerca, plantar a vinha e tudo o 

mais. Apenas lhe deixou o menor dos 

cuidados: guardar o que já tinham, 

cuidar do que lhes tinha sido dado. Nada 

fora omitido, tudo estava pronto.  

Mas nem assim souberam tirar 

proveito, não obstante os grandes dons 

d’Ele recebidos. Porque foi assim que, 

ao sair do Egipto, lhes deu a Lei, lhes 

edificou uma cidade, lhes preparara um 

altar, lhes construiu um templo e se 

ausentou, isto é, teve paciência com eles 

não os castigando sempre imediata-

mente pelos seus pecados. Porque esta 

ausência quer significar a imensa 

longanimidade de Deus. 

E mandou-lhes os seus criados (os 

profetas) para receberem o fruto, isto é, 

a obediência que eles deviam mostrar 

pelas sua obras. Mas eles também aqui 

mostraram a sua maldade, não só em 

não dar fruto depois de tanta solicitude, 

… mas também em irritar-se pela sua 

vinda. 

(S. João Crisóstomo,  

In Mat 68, 1) 

 
 

 

Oração 

Senhor, ajuda-me a fazer 
de cada dia uma festa. 

Senhor, que o meu coração 

não conheça o tédio 

nem os amuos, nem os queixumes. 
 

Senhor, que a minha vida 

seja como uma lâmpada 

que a todos alumie. 

Senhor, veste de cores 

o meu coração 

para que o seu palpitar  

seja o ritmo da solidariedade. 
 

Dá-me a luz do arco-íris 

que brilha depois da tormenta. 

Que a minha vida nunca seja 

como a dos que têm muitas coisas 

mas esqueceram 

o nome dos seus amigos. 

 
 

 

Sabias que… 

O cuidado das vinhas 
 

O povo de Israel cuidava com 

esmero das suas vinhas.  Construíam 

uma vedação para a proteger dos 

animais e dos intrusos, e construíam 

uma torre no campo para vigiar de cima 

dela os vinhedos. 

Estas torres mediam cinco metros de 

altura, tinham o espaço vazio no seu 

interior que constituía um abrigo e um 

armazém para guardar os instrumentos 

de trabalho. Durante a vindima, o dono 

vivia nesta torre. 

O cuidado das vinhas estava tão 

arreigado que se converteu num símbolo 

religioso: Deus tinha mimado o seu povo, 

da mesma maneira que um camponês 

diligente e trabalhador trata da sua 

vinha. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(38) 

A TÚNICA 

Como é difícil para os que têm riquezas  

entrar no Reino de Deus! 

                       (Lc 18, 24) 
 

III 

Tantos apegos temos!  

Tanto queremos  

agarrar nas mãos,  

forçosamente,  

o que não podemos  

transportar  

quando, finalmente,  

a alma viajar  

ao encontro de Deus,  

seu eterno lugar…  
 

Tantos apegos temos  

que, às vezes, nem podemos  

ser livres para sonhar  

nem queremos partilhar  

o nosso pão com o irmão  

sem trabalho, sem casa e sem amor.  
 

Liberta-nos, Senhor,  

da nossa escravidão! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de outubro, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

Pela evangelização: 

– A missão dos leigos na Igreja. 
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Rezemos para que, em virtude do 

batismo, os fiéis leigos, em especial as 

mulheres, participem mais nas instâncias 

de responsabilidade da Igreja. 

 
 

 

Descomplica (26) 
 

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” 
 

Passa-te pela cabeça mudar de 

cidade, de país, de profissão, de casa, 

de certezas, de ideias. Não sabes dizer 

ao certo porque (ou para quê) queres 

essas mudanças. Tão-pouco sabes 

garantir se serão para melhor. Só sabes 

que queres mudar. Que algo está fora do 

lugar. Acreditas cada vez menos em 

certo ou errado, em bom ou mau. A vida 

ensinou-te que tudo o que existe faz 

parte do caminho em si. Não vale a pena 

lutar contra.  

Confias cada vez mais que tudo 

acontece na hora, no local e da forma 

como deveria acontecer. Que há um 

plano maior a cuidar de tudo. Que na tua 

estrada seguem (só) os que escolhes e 

os que te escolheram. E que na 

bagagem só vale carregar a leveza de 

quem sabe o que quer: um norte para 

seguir, uma luz para acreditar. 

– Na tua estrada seguem (só) os que 

escolhem e os que te escolheram. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Deus dá-os  

e eles juntam-se. 
 

2 

Quem tem boca  

não diz assopra. 
 

3 

Bom lume  

É meia mantença. 

4 

O fumo  

vai p’rós bonitos. 
 

5 

Às vezes sai dum tição,  

mas mete-se noutro. 
 

6 

Com o lume  

não se brinca. 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JUSTINA LEÃO, na próxima sexta-      

-feira, dia 9 de outubro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ: 

– ANA ISABEL, na próxima terça-          

-feira, dia 6 de outubro.  

PARÓQUIA DE SANFINS: 

– SARA GONÇALVES, hoje, Domingo, 

dia 4 de outubro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Ana, à 

Justina e à Sara, um feliz aniversário, 

festejado com muita música, com um 

grande bolo e com muito champagne, 

bebido moderadamente.  

 
 

 

Ridículo 

Com a devida autorização, 

transcrevemos do “Jornal A Ordem” esta 

publicação da sua colaboradora Maria 

Viegas, com o título “O Omo já não lava 

mais branco!”: 

Foi com uma gargalhada que reagi à 

decisão da L’Oréal de suprimir dos seus 

produtos, para a pele, as palavras 

“racistas”: Branco, Claro, Clarear, 

Branquear. 

Pelos vistos a Unilever já terá 

assumido posição semelhante! 

A que ponto chegam os complexos 

destas pessoas e a sua submissão ao 

politicamente correto! 

O lucro pode conduzir à cegueira! 

Mas há muita gente que começa a dizer 

que o “Rei vai nu”!  

Já não podíamos usar preto; agora já 

não usamos branco, será que o cinzento 

é permitido para guardar luto ao bom 

senso? 

Ou teremos, obrigatoriamente, de 

usar o conjunto das cores do arco-íris, 

com máscara a condizer? 

Já faltou mais!... 

Já não há masculino, nem feminino; 

já não há pai nem mãe; já não há direito 

a pensar pela nossa cabeça; já não 

posso escolher a formação e 

entretenimento para os filhos, nem vesti-    

-los de azul ou cor de rosa… 

Não tarda a hora em que as 

senhoras e meninas, a quem coube a 

sorte de se chamarem BRANCAS ou 

CLACRAS, vão ser obrigadas a mudar 

de nome, antes que as suas faces sejam 

pintadas de vermelho. 

É tal o retrocesso civilizacional que 

nos invade, que vamos ter de (re) editar 

os Cursos de Alfabetização. 

Haja bom senso! Haja liberdade de 

pensamento! 

(Maria Viegas) 

 
 

 

Humor 

 

“Uber” ou Táxi” 

 

Entre namorados: 

– Não tens nada para me dizer? 

– Fazemos anos de namoro? 

– Não te faças de idiota. Quem era 

aquela “gaja” que te deixou em casa hoje 

de madrugada? 

– Que “gaja”? Não sei de “gaja” 

nenhuma! Do que estás a falar amor? 

– A “gaja” loira num Carocha preto 

que te deixou em casa hoje às 7 da 

manhã. Não negues, a Sofia viu-te. 

Quem era a “rameira”? 

– Ahhh… essa!? Era da “Uber”! Não 

me digas que ainda andas de “Táxi”!...  

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   

Morte prematura 
 

O João de 35 anos morre, chega ao 

céu e diz a São Pedro: 

– Como é possível? Só tenho 35 

anos!? 

– Nome e profissão? 

– João e sou mecânico. 

– Ahhh!! Pois é! Contabilizaram as 

horas que debitou a mais aos clientes. 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
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Olho negro 
 

O Zé e o Mário estavam à 

conversa: 

– Mário, onde arranjaste esse olho 

negro? 

– Lembras-te daquela viúva que me 

apresentaram ontem? 

– Sim, claro! 

– Não era viúva… 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
Polícias…  
 

O “Zé” polícia prende o cigano 

“Manolito”, e a caminho da esquadra, fez 

uma ventania danada que o chapéu do 

cigano voou para longe e este pede ao 

polícia: 

 – Posso ir buscar o meu chapéu? 

– Ahh tu deves pensar que sou burro, 

eu deixo-te ir buscar o chapéu e 

aproveitas para fugir, não é? Tu ficas 

aqui e eu vou buscar o chapéu. 

– !!! ??? 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   
Apelido  
 

Uma empresa chinesa comprou uma 

empresa em Portugal e enviou para cá 

um engenheiro para uma ação formativa 

de índole técnica. Passados alguns dias, 

o chinês foi ter com o presidente da 

empresa e reclamou: 

– Chinês muito chateado com 

portugueses! 

– Mas porquê, o que é que 

aconteceu? 

– Chinês não gostar da alcunha que 

colocaram nele! 

– Mas que alcunha foi essa? 

– Hemorróida! 

– Mas isso é uma vergonha, vou já 

resolver isso. 

Convoca todos os funcionários para 

uma reunião no salão nobre.  

– Vocês não têm vergonha de fazer 

uma coisa dessas! Chamar a este 

senhor hemorroida? Eu não quero ouvir 

mais isso aqui, entenderam? De hoje em 

diante chamem-no pelo seu nome. 

– Aliás, como é mesmo o seu nome? 

– SAISANG DU KU. 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

 
 

 

Perguntaram-lhe: O que é o humor? 
 – O cómico é riso; o humor é 

sorriso. 
 

(Carlo Dossi 

Nossa Senhora  

do Rosário 

 

 
 

Nossa Senhora  

do Rosário 
 

Dia 7 de outubro – (Quarta-feira) 
 

 
 

Hino da Senhora do Rosário  

do Povo de Carvalhosa 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I 

Ó Senhora do Rosário, 

És nossa Mãe gloriosa: 

Aqui está para louvar-te, 

O povo de Carvalhosa. 

Refrão: 

Avé Maria, 

Mãe de Jesus, 

O teu Rosário 

A Deus conduz. 

II 

As contas do teu Rosário 

Coroa de Avé Marias, 

São na terra luz e glória 

Nossas dores e alegrias. 

III 

Nós, teus filhos, te pedimos, 

Com devoção e amor; 

Como tu, faz-nos dizer: 

“Eis os servos do Senhor!” 

IV 

Virgem Santa do Rosário, 

Entre todas, luminosa, 

Sê ó Mãe, a protetora 

Das terras de Carvalhosa. 

V 

És caminho pra Jesus, 

Ó doce Mãe do Senhor; 

És na noite a estrela de alva 

Que nos leva ao Salvador. 

V I 

Ó Senhora do Rosário 

Ó Mãe de Deus, Virgem Santa, 

Ouve as preces fervorosas 

Deste povo que Te canta. 

 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

04-10-2020 – XXVII 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 648, de 

04 de outubro, foi concluída 

em 2 de setembro. 
 

 

 

 

A Fechar 

Identidade 

A identidade não se dá de uma vez 

por todas: ela constrói-se e transforma-      

-se ao longo de toda a existência  

(Amin Maalouf) 
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