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XXVIII Domingo Comum 

Os grandes momentos e aconteci-

mentos da vida estão marcados pelo 

banquete, a refeição melhorada a 

festiva. Celebramos com o banquete o 

aniversário natalício, o Batismo, a 

Primeira Comunhão, a Profissão de fé, o 

casamento e a Ordenação Sacerdotal. 

Num banquete, para além da alegria 

do convívio festivo, toda a espécie de 

fome e sede são saciadas. 

A Igreja convoca-nos, em nome de 

Deus, para o Banquete Semanal de cada 

Domingo e Festas.  

Que acolhimento temos dado a este 

convite do Senhor que deseja sentar-nos 

à Sua mesa para nos tornar felizes? 

É à volta da mesa da Eucaristia que 

o cristão se alimenta. 
 

 
 
 

Introdução 

Convidados para dançar com Deus. 

Sabemos que o Reino de Deus 

constitui o motivo central da pregação de 

Jesus. 

De facto, Ele dá início à vida pública 

anunciando: «O Reino de Deus está 

próximo» (Mc 1, 15); depois, servindo-se 

de muitas parábolas, vai desvelando 

(tirando o véu para se ver mais claro) 

gradualmente «os seus mistérios» (Mt 

13).  

A parábola dos trabalhadores da 

última hora (Mt 20, 1-16) é certamente a 

mais desconcertante. Mas Jesus contou-   

-a para pôr em relevo, quer a gratuidade 

do chamamento, quer o empenho fiel 

que é pedido a quem entra no Reino de 

Deus. Não se pode negar que é fatigante 

permanecer fiel a Cristo. Sim, porque 

não é fácil ser-se discípulo de Cristo. E 

se o ser-se discípulo, comporta um 

esforço notável, como não considerar 

justificadas as queixas dos operários que 

começaram a trabalhar às seis da 

manhã e foram retribuídos da mesma 

forma que os outros que chegaram às 

cinco da tarde? (do Evangelho do XXV 

Domingo Comum, há 15 dias). 

Ora, se a relação com Deus for vista 

em termos de trabalho remunerado sem 

equidade (sem reta justiça), se o prémio 

que se recebe no Paraíso não for 

proporcional aos méritos acumulados, 

então é de pensar “neste disparate”, que 

é o de dizer que, feliz é a aquele que põe 

os pés no Reino dos Céus, apenas no 

último momento,   aquele   que   tem   a   

sorte   de «morrer na graça de Deus» 

depois de «ter gozado a vida» longe 

Dele. 

Ora, é um erro grave pensar assim. 

Porque esta é a mentalidade que cria o 

“desinteressado” (aquele que se desinte-

ressa dos convites à fé); que cria o 

“atrasado” (aquele que se compromete o 

mais tarde possível); que cria o 

“obstinado” (aquele que observa os 

mandamentos com muito esforço e por 

medo de ir para o Inferno); que cria o 

“maltrapilho” (aquele batizado que 

continua a comportar-se como pagão).  

A verdade é que, só quem entendeu 

que o Reino de Deus é uma festa, é um 

banquete, é que entra nele decidido e 

sem demoras, porque não quer perder 

nenhum instante da alegria que lhe é 

oferecida. Quer dizer: quem anda 

desviado de Deus e da Igreja, não é 

quem anda a gozar a vida. Porque gozar 

a vida, ser feliz, é estar perto de Deus. E 

quanto mais tempo demorarmos a 

aproximarmo-nos Dele, mais tempo de 

felicidade desperdiçamos e perdemos. 

Por isso comparamos: 

– Estar na soleira da porta de tua 

casa, Senhor, dá mais alegria do que 

habitar nos palácios dos ímpios.  
 

 
 

Antífona de Entrada 

Salmo 129, 3-4 
 

Se tiverdes em conta as nossas faltas 

Senhor, quem poderá salvar-se?  

Mas em Vós está o perdão, Senhor Deus 

de Israel. 
 

 
 

Primeira Leitura 
(Is 25, 6-10a) 

 
MONIÇÃO: 

 

 Isaías dirige-se ao Povo de Deus, 

recentemente regressado do cativeiro de 

Babilónia, e anuncia no horizonte dos tempos 

que Deus vai oferecer a todos os povos um 

banquete na Sua Casa. «O Senhor preparará 

um banquete e enxugará as lágrimas de todas 

as faces» 

É indispensável acolher o convite para 

este Banquete, para viver em comunhão com 

Deus. Dessa comunhão resultará, para o 

homem, a felicidade total, a vida em 

abundância. 
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LEITURA: 

 

1.ª   L E I T U R A 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

6Sobre este monte, o Senhor do 

Universo há de preparar para todos 

os povos um banquete de manjares 

suculentos, um banquete de vinhos 

deliciosos: comida de boa gordura, 

vinhos puríssimos. 7Sobre este 

monte, há de tirar o véu que cobria 

todos os povos, o pano que envolvia 

todas as nações; 8destruirá a morte 

para sempre. O Senhor Deus 

enxugará as lágrimas de todas as 

faces e fará desaparecer da terra 

inteira o opróbrio que pesa sobre o 

seu povo. Porque o Senhor falou.  
9Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso 

Deus, de quem esperávamos a 

salvação; é o Senhor, em quem 

pusemos a nossa confiança. 

Alegremo-nos e rejubilemos, porque 

nos salvou. 10aA mão do Senhor 

pousará sobre este monte». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
Nesta Primeira Leitura, linda de ouvir e 

relativamente fácil de proclamar, quando 

devidamente preparada, nela, o carácter lírico 

(poético) é evidente.  

Podes dividir o texto em duas partes: 1.ª – 

«Sobre este monte … Porque o Senhor 

falou»; 2.ª – «Dir-se-á naquele dia … sobre 

este monte».  

A 1.ª parte é um poema: requer um tom 

declamativo. Há uma expressão que une todo 

o texto: «sobre este monte». Como bom leitor 

que és saberás realçá-la devidamente, 

fazendo-a seguir de um tempo suficiente de 

silêncio. Na última frase, farás uma cesura 

breve, antes de voltar a dizê-la (tipo divisão 

do texto).  

Há uma riqueza sonora e evocativa nas 

palavras: banquete, manjares, suculentos, 

deliciosos, gordura, puríssimos, véu, envolvia, 

cobria, destruirá, enxugará, lágrimas, 

opróbrio. Tens, leitor, que sonorizá-las por 

forma a dar-lhes vibração e “vida”. A 

articulação das palavras é sempre essencial 

em qualquer leitura, mas neste caso ainda 

mais.  

Exercita as palavras: opróbrio / Dir-se-á / 

rejubilemos / e outras. 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Antigamente, só as pessoas impor-

tantes é que se podiam permitir os 

grandes banquetes. Eram organizados 

frequentemente pelos reis por razões 

políticas: convidavam aquelas pessoas 

com quem queriam fazer alianças ou 

reforçar ligações de amizade. Eram parti-

cularmente sumptuosos os banquetes 

em que se festejava um aniversário ou 

uma vitória sobre os inimigos (Est 1, 1-8; 

Dn 5). 

Na Leitura de hoje, o profeta 

apresenta-se como o pregoeiro de um 

anúncio sensacional. Não é um 

soberano deste mundo, mas o próprio 

Deus quem vai oferecer um banquete, e 

diz qual será o menu: manjares 

suculentos, carnes saborosas de todos 

os tipos, vinhos excelentes e refinados 

(v. 6). Digamos que, uma coisa de dar a 

volta à cabeça da pobre gente de Israel, 

habituada a comer apenas uma vez por 

dia, e nem sempre. 

Também os rabis se deleitaram a 

discorrer acerca dos pratos deste 

banquete. Partindo do facto que a Bíblia 

recorda um monstro marinho chamado 

Leviatan, morto por Deus e, segundo o 

texto original, dado «a comer aos 

habitantes do deserto» (SI 74, 14), os 

rabis concluíam que a iguaria principal 

para os justos seria este mítico peixe. É 

por isso que em Israel, ainda hoje, no 

jantar de sexta-feira, quando tem início o 

sábado, é habitual comer peixe, como 

forma de lembrar a todos os homens 

piedosos o banquete celestial que os 

aguarda. 

Então, quem serão os convidados? –  

perguntam-se, ansiosos, os ouvintes. 

Ora, os convidados, são todos os povos 

da terra, sem excluir ninguém – é esta a 

resposta. Serão convocados todos para 

a mesma mesa; hão de alegrar-se 

juntos, os povos que antes se odiaram, 

que cometeram violências, que lutaram 

para obter terras e bens. É… hão de 

alegrar-se juntos!   

Mas não será apenas para comer. 

Todos poderão assistir a eventos (a 

acontecimentos) extraordinários, a factos 

inauditos (nunca ouvido): diz a Leitura 

que escutamos, que o Senhor fará cair o 

véu, o pano que envolvia todos os povos 

(v. 7) e todos o poderão contemplar, 

sentado à mesa ao lado deles; depois 

Ele «destruirá a morte para sempre e 

enxugará as lágrimas de todas as 

faces...» (v. 8). 

Ora, o profeta não era assim tão 

ingénuo que pudesse pensar que, um 

dia, deixaria de existir a morte biológica; 

Não, o que ele anunciava é o 

desaparecimento de tudo aquilo que 

para o homem é morte e derrota: ou 

seja: a vida sem sentido e sem ideais, a 

burla do fracasso e da dor, a fome,  a 

doença, a marginalização. Tudo aquilo 

que é «não-vida» será eliminado – 

«porque o Senhor falou» – lemos na 

Leitura (v. 8). Em nenhum outro texto do 

Antigo Testamento se encontram 

promessas tão extraordinárias! 

Naturalmente, o banquete será 

animado com músicas, cânticos e 

danças. Por isso a Leitura termina com o 

texto de um hino que parece ter sido 

composto para ser executado pelo coro 

dos participantes: «Eis o nosso Deus, de 

quem esperamos a salvação; é o 

Senhor, em quem pusemos a nossa 

confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 

porque nos salvou. A mão do Senhor 

pousará sobre este monte» (v.9-10). 

Aqui, o profeta aludia aos tempos 

messiânicos, mas não se dava conta do 

alcance das promessas que, em nome 

de Deus, estava a fazer; não imaginava 

que, um dia, o Senhor iria 

verdadeiramente destruir a morte para 

sempre. Quem irá entendê-lo – muito 

mais tarde – é Paulo que, iluminado 

pelos acontecimentos da Páscoa, 

escreverá assim aos coríntios: «Quando 

este corpo corruptível se tiver revestido 

de incorruptibilidade e este corpo mortal 

se tiver revestido de imortalidade, então 

cumprir-se-á a palavra da escritura: a 

morte foi tragada (foi destruída) pela 

vitória»   (1 Cor 15, 54). Irá entendê-lo 

também o vidente do Apocalipse que, ao 

aparecerem os novos céus e a nova 

terra, verá Deus no ato de enxugar as 

lágrimas dos olhos de cada homem (Ap 

21, 4) ... tal como Isaías tinha predito. 
 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 6cd ) 

 

MONIÇÃO: 
 

Como resposta do nosso coração à 

interpelação que o Espírito Santo nos faz pelo 

profeta Isaías, falando-nos da felicidade no  
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Céu que não tem fim, nós respondemos com 

o salmo 22 que é cântico cheio de esperança. 

Com ele combateremos o desânimo, 

quando o Inimigo tentar assaltar-nos nos 

caminhos da vida. 

 
REFRÃO: 
 

HABITAREI PARA SEMPRE NA CASA 

DO SENHOR 

 
SALMO: 
 

S A L M O 

 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 
 

Ele me guia por sendas direitas por amor 

do seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales 

tenebrosos, 

não temerei nenhum mal, porque Vós 

estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo me 

enchem de confiança. 
 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça 

e o meu cálice transborda. 
 

A bondade e a graça hão de 

acompanhar-me 

todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 
 

 

 

 
 

 

Segunda Leitura 
(FL 4, 12-14.19-20) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na carta aos fiéis da Igreja de 

Filipos, na Macedónia, manifesta um otimismo 

e alegria que são fruto da sua fé ardente. 

Havemos de repetir estas palavras em 

nosso coração, quando o desânimo tentar 

instalar-se em nós, perante as dificuldades da 

vida: «Tudo posso n’Aquele que me conforta» 
_____________ 

JORNAL DO LEITOR 

LEITURA: 

 

2ª   L E I T U R A 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 12Sei viver na pobreza e 

sei viver na abundância. Em todo o 

tempo e em todas as circunstâncias, 

tenho aprendido a ter fartura e a 

passar fome, a viver desafogada-

mente e a padecer necessidade.  
13Tudo posso n’Aquele que me 

conforta. 14No entanto, fizestes bem 

em tomar parte na minha aflição. 19O 

meu Deus proverá com abundância 

a todas as vossas necessidades, 

segundo a sua riqueza e 

magnificência, em Cristo Jesus.  
20Glória a Deus, nosso Pai, pelos 

séculos dos séculos. Amem. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

A Leitura não é difícil de proclamar, mas 

requer alguma preparação.  

Numa primeira parte, o texto joga com 

antíteses: pobreza / abundância; ter fartura / 

passar fome; viver desafogadamente /padecer 

necessidade. O leitor fará ouvir, fará notar-se, 

estas importantes antíteses, separando-as por 

breves cesuras.  

A 1.ª parte conclui-se com a frase «Tudo 

posso n’Aquele que me conforta». Após uma 

pausa mais longa, dirá o restante texto. 

Presta atenção a algumas palavras: 

abundância / circunstâncias / desafogada-

mente (não é “desafogamento”) / proverá (não 

é “provará”) / magnificência (não é 

“magnificiência”) / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
       

Com o trecho de hoje, encerra-se a 

Carta aos Filipenses. Poucas linhas, 

comoventes, das quais transparecem os 

sentimentos de profunda amizade que 

ligavam Paulo aos cristãos desta 

comunidade de Filipos. O Apóstolo       

recorda, antes de mais, as dificuldades, 

as privações, as contrariedades que 

suportou por causa do Evangelho: «Sei 

viver na pobreza e sei viver na 

abundância; em todo o   tempo   e   em   

todas as circunstâncias, tenho aprendido 

a ter fartura e a passar fome, a viver 

desafogadamente e a padecer necessi-

dade» (v.12). 

Paulo encontra-se em Éfeso, na 

prisão, não por delitos comuns, mas por 

ter servido Cristo. Ali recebera os dons 

enviados pelos Filipenses. Paulo é uma 

pessoa austera, está habituado à vida 

dura, às perseguições e à fome, e, no 

entanto, perante este gesto generoso 

dos Filipenses, comove-se e diz: «do 

fundo do coração, obrigado por vos ter-

des feito presentes nesta minha 

tribulação» (v. 14).  

De facto, quem arrisca a vida – como 

Paulo – por causa do Evangelho, 

permanece igualmente uma pessoa, com 

todas as emoções e sentimentos: é 

ferida pela ingratidão, mas alegra-se 

com as manifestações de estima e afeto. 

Sobretudo quem renunciou, por amor do 

Reino, a formar a própria família – como 

foi o caso de São Paulo – sente 

profundamente esta necessidade de 

amizade. Seria bom que quem aprecia a 

mensagem de salvação, que esta 

pessoa anuncia, lhe manifestasse, de 

uma forma ou de outra, o seu 

reconhecimento.   

No final da carta, Paulo garante que 

Deus ama e protege os seus enviados, e 

que recompensará, de forma abundante, 

os gestos de generosidade para com 

eles (v. 19). 
 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
( cf. Ef 1, 17-18 ) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

É tão grandiosa a nossa vocação que só 

a luz do Espírito Santo nos pode fazer abarca-

-la em toda a sua amplitude. 

Por isso, pedimos essa luz, para que a 

nossa alma se encha de alegria e de 

consolação, no meio das dificuldades da vida 

presente. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo 

ilumine os olhos do nosso coração, 

para sabermos a que esperança fomos 

chamados. 
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Evangelho (Mt 22, 1-14) 

 
 

EVANGELHO: 
 

E V A N G E L H O 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

1Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de 

novo aos príncipes dos sacerdotes e aos 

anciãos do povo e, falando em 

parábolas, disse-lhes: 2«O reino dos 

Céus pode comparar-se a um rei que 

preparou um banquete para o seu 

filho. 3Mandou os servos chamar os 

convidados para as bodas, mas eles não 

quiseram vir. 4Mandou ainda outros 

servos, ordenando-lhes: ‘Dizei aos 

convidados: Preparei o meu banquete, 

os bois cevados foram abatidos, tudo 

está pronto. Vinde às bodas’. 5Mas eles, 

sem fazerem caso, foram um para o seu 

campo e outro para o seu negócio; 6os 

outros apoderaram-se dos servos, 

trataram-nos mal e mataram-nos. 7O rei 

ficou muito indignado e enviou os seus 

exércitos, que acabaram com aqueles 

assassinos e incendiaram a cidade.  
8Disse então aos servos: ‘O banquete 

está pronto, mas os convidados não 

eram dignos. 9Ide às encruzilhadas dos 

caminhos e convidai para as bodas 

todos os que encontrardes’. 10Então os 

servos, saindo pelos caminhos, reuniram 

todos os que encontraram, maus e bons. 

E a sala do banquete encheu-se de 

convidados. 
11O rei, quando entrou para ver os 

convidados, viu um homem que não 

estava vestido com o traje nupcial e 

disse-lhe: 12‘Amigo, como entraste aqui 

sem o traje nupcial?’ Mas ele ficou 

calado. 13O rei disse então aos servos: 

‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o 

às trevas exteriores; aí haverá choro e 

ranger de dentes’. Na verdade, muitos 

são os chamados, mas poucos os 

escolhidos». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

  
“O banquete está pronto, mas os 

convidados não eram dignos”  

(Mt 22, 8) 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

No tempo de Jesus, contavam-se 

entre o povo muitas histórias acerca do 

Jardim do Éden, onde os justos iriam 

gozar a plenitude da felicidade. À luz da 

conhecida profecia de Isaías que 

encontrámos na Primeira Leitura, 

imaginava-se que o Paraíso fosse como 

um banquete sumptuoso, onde, como 

bebida, seria servido nada mais nada 

menos do que o «vinho conservado nos 

cacho dos seis dias da criação»; o Éden 

era representado como um lugar onde 

não haveria necessidade de espalhar 

aromas e perfumes, porque «um vento 

de setentrião (do Norte) e um vento de 

meio dia, soprando entre as planícies 

aromáticas do Jardim do Éden 

espalharia por toda a parte as suas 

fragrâncias». 

Os rabis contavam estas histórias 

com promessas de alegria ainda 

maiores: «Pode um hóspede –

perguntavam-se eles – preparar um 

banquete para os viajantes e depois não 

se sentar à mesa com eles? Pode um 

noivo preparar um banquete para os 

convidados e não se sentar a seu lado?» 

A resposta era: «No Além, o Santo, 

bendito seja Ele, estabelecerá uma 

dança para os justos no Jardim do Éden 

e sentar-se-á no meio deles, e cada um 

o indicará dizendo: este é o nosso Deus, 

nós o esperámos, gozaremos da sua 

salvação.»  

A Parábola I 

Ora, é sobre este pano de fundo 

cultural, que deve ser projetada a 

parábola que nos é proposta hoje. 

Notamos logo, porém, que a perspetiva 

do Reino de Deus anunciado por Jesus é 

muito diferente da dos rabis. Os rabis 

anunciavam um Jardim do Éden 

preparado para o Além, enquanto que o 

banquete do Reino de Deus, de que fala 

Isaías, é preparado nesta vida: é a 

condição em que entra imediatamente 

quem acolhe o dom do seu Espírito, 

quem acredita na sua proposta de 

felicidade, quem confia nas suas bem-      

-aventuranças. 

Em toda a parábola, nota-se uma 

atmosfera de alegria e de festa, mas 

surgem também, inesperadamente, dois 

momentos dramáticos: a meio da história 

há uma cidade em chamas, e, no final, 

um infeliz que é lançado fora, para as 

trevas. Vamos tentar perceber também o 

significado destas duas cenas, mas 

comecemos por identificar as 

personagens. 

A festa das núpcias 

A festa de núpcias, é a imagem 

bíblica do encontro de amor entre o 

Senhor e Israel. Na parábola, o esposo é 

Jesus, é Ele o filho e a esposa é toda a 

humanidade que, mesmo que apresente 

aspetos pouco atraentes (ódios, guerras, 

injustiças, lágrimas de inocentes...), é 

amada, perdidamente, por Deus. 

O banquete 

O banquete, representa a felicidade 

dos tempos messiânicos. Quem acolhe a 

proposta do Evangelho e entra no Reino 

de Deus experimenta a mais profunda 

alegria. Na Bíblia, o Reino de Deus não é 

comparado a uma capela onde toda a 

gente, muito recolhida e com grande 

devoção, reza; não é imaginado como 

um convento onde não se ouve o mais 

pequeno rumor, onde ninguém perturba 

a meditação e o êxtase dos outros; é um 

banquete, onde as pessoas se 

encontram, onde se come e se bebe até 

à saciedade, onde se dialoga e se 

festeja. 

Na Primeira Leitura, o profeta 

prometeu que Deus haveria de organizar 

um banquete para celebrar a vitória 

sobre a morte. Pois bem: A Páscoa é o 

momento de triunfo de Deus, e é 

também o dia em que foram celebradas 

as núpcias indissolúveis entre Cristo e a 

Humanidade. Quer dizer: Daí em diante, 

deixaram de ter sentido a tristeza, a 

desconfiança, o desencorajamento, 

porque todas as mortes foram vencidas, 

todos os sepulcros foram abertos. 

Os servos 

Os servos encarregados de levar o 

convite estão divididos em três grupos: 

Os dois primeiros representam os 

profetas do Antigo Testamento, até João 

Baptista. Tiveram como função preparar 

Israel para acolher Jesus, o esposo. Não 

foram bem-sucedidos. O terceiro grupo 

indica os Apóstolos e todos nós; ora, 

aqui, os resultados obtidos são 

decididamente melhores. 

Os primeiros convidados 

Os primeiros convidados não vieram 

à festa, não conseguiram abandonar os 

seus interesses, o campo e os negócios 

(v. 5). Não «necessitavam de um banque- 
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te; sentiam-se saciados (de barriga 

cheia), consideravam ter já tudo aquilo 

de que precisavam para conduzir uma 

vida sem problemas. Eles representam 

os guias espirituais de Israel, satisfeitos 

com a estrutura religiosa que tinham 

elaborado e que lhes dava segurança 

diante dos homens e de Deus. 

É que, quem não toma consciência 

da sua pobreza, quem não tem fome e 

sede de um mundo novo, nunca entrará 

no Reino de Deus. Adaptar-se-á sempre 

à mesquinhez com que está habituado a 

viver. Porque só quem é pobre, está em 

condições de entender a gratuidade do 

amor de Deus. 

Os convidados nas ruas e praças 

Os convidados recolhidos pelas 

estradas e nas praças são as pessoas 

de todo o mundo. Não é casual (motivo) 

o facto de serem maus e bons, sem 

distinção, ou melhor, aqueles que não 

têm méritos têm a mesma precedência 

(preferência / primazia). É um modo 

subtil de aludir à completa gratuidade do 

amor de Deus e ao facto de ter sido 

«quando ainda éramos fracos que Cristo 

morreu pelos ímpios» – afirma São 

Paulo (Rm 5, 6).   

A presença do bem e do mal na 

Igreja é um tema retomado muitas vezes 

por Mateus. Quem entra no Reino de 

Deus, não se torna perfeito 

imediatamente, leva consigo todas as 

misérias, todas as fraquezas morais, 

todas as enfermidades. O povo de Deus 

é composto por gente que é má e boa, é 

um campo onde continuam a crescer 

juntos, o trigo e o joio, é uma rede que 

recolhe todo o tipo de peixe. 

Abrir as portas e o coração 

Este é um convite a compreender as 

fraquezas humanas e a manter abertas, 

a toda a gente, as portas das nossas 

comunidades. Os pobres, os margina-

lizados, os que se sentem rejeitados, 

devem encontrar na Igreja o lugar onde 

se sentem acolhidos, entendidos e 

estimados.  

Nós, até hoje, nada mudámos. 

Continuamos a fechar-lhes as portas e a 

negar-lhes a sua aproximação. De facto, 

falta-nos evoluir muito na fé e na ação. 

Não só os recusamos como nem sequer 

os procuramos e os convidamos para o 

Banquete da Eucaristia. E o resultado é 

visível: Os “restaurantes” (as igrejas) 

cada vez mais vazios de presenças e de 

participantes…  

A cidade incendiada  

Antes de passar à segunda parte do 

trecho, deve-se esclarecer o pormenor 

da cidade incendiada (v. 7). Certamente 

foi introduzido por Mateus na parábola 

contada por Jesus, até porque esse 

versículo interrompe o relato e, se lá não 

estivesse, a história seria muito mais 

coerente. Sim, porque é difícil imaginar 

um banquete que começa, que é depois 

interrompido, vai-se para a guerra e, 

quando esta termina… as iguarias estão 

ainda ali, tudo está pronto e os 

convidados limitaram-se a aguardar. 

Na verdade, o evangelista Mateus 

quis fazer uma leitura teológica da ruína 

de Jerusalém, que tinha sido já destruída 

quando ele escreve o seu Evangelho. Os 

primeiros cristãos consideravam que 

tinha sido um castigo de Deus pela 

rejeição do Messias por parte de Israel. 

Ora, estamos perante uma interpre-

tação que fere a nossa sensibilidade. 

Sabemos que Deus não é responsável 

pelos desastres provocados pela nossa 

insensatez. Aqui trata-se de um modo de 

exprimir-se, bastante arcaico (antiquado), 

derivado da linguagem do Antigo 

Testamento, onde, muitas vezes, as 

consequências do pecado são tidas 

como castigos de Deus. Por exemplo, 

Isaías explica assim as catástrofes que 

Israel sofreu: «Rejeitaram a lei do 

Senhor do universo, e desprezaram a 

palavra do Santo de Israel; por isso o 

furor do Senhor inflamou-se contra o seu 

povo e estende a sua mão para o 

castigar» (Is 5, 24-25). Ora, não seria 

coerência para com o texto Sagrado, 

mas fundamentalismo insensato, repetir, 

hoje, estas expressões que, na nossa 

cultura, têm um significado completa-

mente diferente. Torna-se, assim, 

necessário fazer uma transposição e 

reformular a imagem, para a tornar 

compreensíveis  nos  nossos dias. 

Esta mensagem poderia ser proposta 

assim: quem rejeita o convite insistente 

do Senhor, a tomar parte no banquete do 

Reino de Deus, condena-se a si mesmo 

à destruição; verá a sua vida reduzida a 

cinzas, e de tudo aquilo que construiu, 

não ficará nada senão ruínas 

fumegantes (1 Cor 3, 13). 

Pois é: mas, como sempre, Deus 

serve-se também dos desastres 

provocados pelo pecado para fazer 

avançar o seu projeto de bem, insere-os 

na realização do seu desígnio de 

salvação. Ou seja, a destruição do 

templo de Jerusalém e a rejeição do 

messias por parte de Israel, acabaram 

por favorecer a entrada dos pagãos na 

Igreja. (há males que vêm por bem). 

Quem estava «excluído da cidadania de 

Israel e era estranho às alianças da 

promessa, sem esperança e sem Deus» 

(Ef 2, 12), pode, agora, sentar-se como 

convidado de pleno título, à mesa do 

banquete. A conclusão é simples e 

comovente: «E a sala do banquete 

encheu-se de convidados» (v. 10). Não 

falta ninguém, todos os filhos estão 

reunidos ao redor da mesa do Pai, a 

festa pode começar. 

Parábola II 

(A veste nupcial) 

O pano poderia até cair com esta 

cena doce e sugestiva, porém a parábola 

continua com um episódio que parece 

estragar tudo: o rei entra na sala, passa 

em revista os convidados e implica com 

um infeliz que não está vestido 

convenientemente; trata-o com uma 

dureza inaudita (nunca ouvida), até 

mesmo injustificada, se considerarmos a 

pouca importância do facto (v. 11-13). 

Quem se tinha deixado envolver pela 

alegria da festa não pode deixar de ficar 

estupefacto. Como se explica esta 

situação?  

Antes de mais, é evidente que esta 

parte do relato está desligada da 

anterior: não está de acordo com quanto 

tinha sido manifestado até aqui; por que 

motivo, admirar-se que alguém esteja 

sem traje nupcial, se as pessoas tinham 

sido recolhidas pelas estradas, pelos 

campos, pelas praças? Pelo contrário, 

seria é de admirar que alguém 

(encontrado nos caminhos) vestisse um 

traje de gala. Mas o que destoa mais é o 

desdobramento de personalidade do 

soberano. Comporta-se como esquizo-

frénico: primeiro é bom e generoso para 

com os mais desgraçados; depois, 

devido a uma pequena falta, fica com os 

nervos à flor da pele, torna-se terrível, 

até mesmo cruel. 

A explicação é bastante simples. A 

segunda parte da parábola não é a 

continuação da primeira, mas uma nova 

parábola, que deve ser isolada a 

interpretada sem fazer referência à que a 

precede. 

Respeitar o Batismo 

O tema que o evangelista Mateus quer 
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quer pôr em evidência, é a perigosa 

possibilidade que há, também para quem 

acolheu o convite a entrar no Reino de 

Deus, de se afastar da lógica evangélica. 

Quer dizer, estas pessoas arriscam-se a 

fracassar, da mesma forma que aquelas 

que recusaram o convite. 

A vida nova do cristão é comparada 

muitas vezes, no Novo Testamento, a 

uma veste nova, que é vestida no dia do 

Batismo. Não basta ter recebido o 

sacramento, é preciso assumir um 

comportamento completamente diferen-

te. Não nos podemos apresentar com os 

farrapos da vida antiga: os adultérios, as 

faltas de honestidade, as deslealdades, 

a dissolução moral. Não nos podemos 

contentar em coser um pedaço de pano 

novo na veste velha, é preciso renovar 

completamente o enxoval, é preciso 

orientar a vida por valores completa-

mente novos. 

Quanto ao castigo infligido ao homem 

sem traje nupcial, deve-se considerar, 

antes de mais, que esta forma tão dura 

de se exprimir é típica de Mateus. É ele 

o único que usa as expressões «lançar 

nas trevas exteriores» (Mt 8, 12; 23, 33) 

e «ali haverá choro e ranger de dentes» 

(Mt 13, 42-50; 23, 30; 24, 51...). De facto, 

os outros evangelistas não usam esta 

linguagem. 

Acontece que Mateus escreve para 

judeus habituados a serem exortados e 

admoestados pelos seus pregadores 

com estas expressões fortes. Trata-se 

de imagens relacionadas com o tempo e 

a cultura de Israel. Este facto deve ser 

tomado em consideração, sob pena de 

se criar uma imagem de Deus absurda e, 

até mesmo, blasfema, de um Deus sem 

coração e sem misericórdia. 

A finalidade do evangelista Mateus, é 

lembrar aos cristãos – das suas e das 

nossas comunidades, hoje – a seriedade 

com que devem ser assumidas e 

conduzidas as promessas batismais.  

Não percamos este tempo 

 que é precioso 

A última frase: «Muitos (todos) são os 

chamados, mas poucos (alguns) os 

escolhidos» (v. 14) não está ligada a 

nenhuma das duas parábolas que a 

precedem. Nelas, os eleitos são muitos 

(quase todos) e poucos os rejeitados 

(um só). 

Estamos perante uma frase que 

Jesus pronunciou num contexto 

diferente. Mateus inseriu-a aqui para 

abalar, com uma afirmação forte, o 

torpor (a inação) e a mornidão (a 

frouxidão) de alguns cristãos das suas 

comunidades (também das nossas). É 

interpretada muitas vezes como uma 

indicação acerca do número limitado das 

pessoas que entram no Paraíso. Aqui, 

porém, Jesus não fala do Paraíso, mas 

do Reino de Deus, do mundo novo no 

qual se entra aderindo à sua proposta de 

vida exigente. 

Todos são convidados, mas poucos 

têm a coragem de dar o passo decisivo. 

A maioria hesita, pondera, vacila, fica 

titubeante (cambaleia), não se convence 

de que, lá dentro, irá encontrar uma 

mesa preparada, não consegue 

renunciar à segurança que lhe vem 

daquilo que já possui. 

Jesus adverte acerca do risco que é 

perder tempo precioso: pode provocar 

um atraso, pode fazer com que se 

chegue tarde, quando os outros já vão 

na sobremesa. 

Não percamos este “comboio”. 
 

 
 

 

Oração Universal 

 
ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

1 

Para que o nosso Bispo Manuel,  

os nossos presbíteros e diáconos 

não se cansem de convidar todos os 

homens 

a tomar parte no banquete do Cordeiro, 

oremos ao Senhor. 

 

2 

Para que os homens que ocupam cargos 

públicos 

se tornem servidores dos cidadãos 

e se preocupem sobretudo com os mais 

pobres, 

oremos ao Senhor. 

 

3 

 Para que Jesus ensine os seus 

discípulos 

a viverem na pobreza e na abundância 

e a deixarem-se converter interiormente, 

oremos ao Senhor. 

 

4 

 Para que as palavras do Evangelho 

deste dia 

nos ajudem a alargar o coração a todos 

os homens, 

sem preconceitos nem julgamentos, 

oremos ao Senhor. 

 

5  

Para que os membros da nossa 

comunidade paroquial 

revelem nos seus gestos e palavras, 

o rosto de Jesus aos que O procuram, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 33, 11 

 

Os ricos empobrecem e passam fome; 

mas nada falta aos que procuram o     

Senhor. 

OU: 
cf. 1 Jo 3,2 

 

Quando o Senhor se manifestar, 

seremos semelhantes a Ele,  

porque O veremos na sua glória. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 
  

O Senhor convida a todos os que 

estão em graça a participar no Banquete 

da Santíssima Eucaristia, prelibação 

daquele em que vamos participar para 

sempre no Paraíso. 

Recordemos, uma vez mais, as 

palavras de S. Paulo aos fieis da Igreja 

de Corinto: Examine-se, pois, cada qual 

a si mesmo, e então coma deste pão e 

beba deste cálice. Aquele que come e 

bebe sem distinguir o corpo do Senhor, 

sem distinguir o corpo do Senhor (de 

qualquer alimento vulgar), come e bebe 

a sua própria condenação.» 
 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 14 – S. Calisto I (Papa e Mártir). 

Dia 15 – S. Teresa de Jesus (Virgem e 

Doutora da Igreja).  

Dia 16 – S. Hedwiges (Religiosa).     

– S. Margarida Maria Alacoque 

(Virgem).  

Dia 17 – S. Inácio de Antioquia (Bispo e 

Mártir).  
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O banquete divino 

Servido na Igreja 
 

O profeta Isaías, em nome de Deus, 

fala-nos da Salvação temporal e eterna 

sob a figura de um banquete. 
 

«Sobre este monte, o Senhor do 

Universo há de preparar para todos os 

povos um banquete de manjares 

suculentos, um banquete de vinhos 

deliciosos: comida de boa gordura, 

vinhos puríssimos.» 
 

Isaías profetiza para o Povo de Deus, 

possivelmente já regressado do cativeiro 

de Babilónia. A referência que nele faz à 

superação da morte, das lágrimas e da 

vergonha, poderia sugerir que profeta se 

situaria num momento histórico posterior 

ao Exílio na Babilónia, quando Judá já 

teria reconquistado a liberdade. 

Deus não é um ausente da nossa 

vida e das nossas aspirações e chama-      

-nos à felicidade temporal e eternal sob a 

figura e um banquete. 

Jesus Cristo serve-nos, na Igreja, o 

alimento da nossa vida sobrenatural: a 

Palavra de Deus e os Sacramentos. 

Temos um Sacramento para cada 

situação da vida: o Batismo para o 

nascimento sobrenatural; a chegada ao 

estado adulto do cristão, pela Confir-

mação; a Santa Unção para a doença ou 

perigo e morte; e ainda dois 

sacramentos sociais: o Matrimónio, ao 

serviço da vida natural; e a Ordem, para 

a vida sobrenatural. 

Ficam à nossa disposição especial-

mente dois sacramentos que podemos e 

devemos repetir: o da Reconciliação 

e Penitência, para nos restituir a saúde e 

a vida espiritual; e o da Eucaristia, para 

alimento diário dessa mesma vida. 

Antes de cada banquete, 

costumamos dedicar algum tempo à 

nossa apresentação pessoal, desde a 

limpeza ao asseio. Jesus ensina-nos que 

a Palavra de Deus nos prepara uma boa 

apresentação para participarmos neste 

banquete: «Vós já estais limpos, devido 

à palavra que vos tenho dirigido.» (João 

15, 3). 

Talvez atendendo a isto, a Igreja 

dividiu sempre a Santa Missa em duas 

partes: A Liturgia da Palavra — com uma 

ou duas Leituras da Bíblia, Salmo de 

meditação e Evangelho — e Liturgia 

Eucarística — em que é transubstan-

ciado o pão e o vinho no Corpo e 

Sangue do Senhor e O recebemos na 

comunhão sacramental. 
 

 
 

 

O banquete divino 

A celebração da alegria 
 

«Sobre este monte, há de tirar o véu 

que cobria todos os povos, o pano que 

envolvia todas as nações; destruirá a 

morte para sempre. O Senhor Deus 

enxugará as lágrimas de todas as faces 

e fará desaparecer da terra inteira o 

opróbrio que pesa sobre o seu povo.» 
 

A um povo triste, regressado de 

setenta anos de exílio e que vem 

encontrar destruídos a cidade de 

Jerusalém e o seu Templo, Isaías 

promete, em nome de Deus, tempos de 

alegria. 

É um anúncio profético do que vai 

acontecer com a Igreja fundada por 

Jesus Cristo, o Povo de Deus da nova 

Aliança. Deus vai eliminar da terra as 

fontes de tristeza: 

O pecado 

Há uma alusão misteriosa do profeta 

a esta realidade quando diz: «Sobre este 

monte, há de tirar o véu que cobria todos 

os povos, o pano que envolvia todas as 

nações.» Ele é a verdadeira causa da 

tristeza e do luto no mundo, embora 

muitos ambientes de pecado tentem 

fingir uma certa alegria. 

Da falsa promessa do Inimigo aos 

nossos primeiros pais — sereis como 

deuses, donos de toda a ciência do bem 

e do mal e da felicidade — passamos à 

verdadeira promessa de Jesus Cristo. 

Ele é o caminho da alegria. 

A escravidão 

 Deus restitui-nos a liberdade e 

dignidade de filhos de Deus. «O Senhor 

Deus enxugará as lágrimas de todas as 

faces e fará desaparecer da terra inteira 

o opróbrio que pesa sobre o seu povo.» 

De que alegria se trata, afinal? 

Não a alegria de animal são e farto; 

nem tão pouco será a de quem não tem 

problemas, porque não existem na terra 

pessoas sem preocupações. 

Mas aquela que nasce da verdade de 

fé da nossa filiação divina. «Lança sobre 

os ombros do Senhor os teus cuidados e 

Ele te alimentará.» 

Temos de revestir o coração e o 

rosto de festa, pois não se compreende 

que um filho de Deus mostre um ar de 

tristeza e desânimo. 
 

 
 

 

O banquete divino 

A caminho da Salvação 
 

 «Dir-se-á naquele dia: “Eis o nosso 

Deus, de quem esperávamos a 

salvação; é o Senhor, em quem 

pusemos a nossa confiança. Alegremo-      

-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A 

mão do Senhor pousará sobre este 

monte”.» 
 

Para os hebreus era muito importante 

o regresso do cativeiro de Babilónia, 

porque deixavam uma vida de 

escravidão e começavam a reconstruir o 

seu país. 

Ciro, o grande conquistador e rei que 

os autorizou a regressar à sua terra e 

ajudou na travessia e na reconstrução da 

cidade e do país, é considerado uma 

figura de Cristo, como libertador da 

escravidão que nos conduz à liberdade. 

Para nós, a única coisa importante é 

a salvação eterna, porque não temos 

outras alternativas: Céu ou Inferno para 

sempre. 

A verdadeira salvação vem de Jesus 

Cristo, e não dos políticos ou das 

estruturas sociais ou de qualquer 

invenção. 

Estamos sempre à espera de que um 

partido, uma mudança de estruturas ou 

um invento inesperado mude o curso da 

história, para que haja mais justiça sobre 

a terra. 

É uma ilusão falaz (enganadora). A 

verdadeira mudança parte do coração de 

cada uma das pessoas, na medida em 

que se entrega a Cristo, cumprindo a 

Sua Lei e vivendo no Seu Amor. 

Não há mudança no mundo sem 

mudança no coração de cada pessoa, e 

esta mudança tem um nome no 

Evangelho: conversão pessoal. A 

mensagem de Cristo resume-se nestas 

palavras: «Convertei-vos e acreditai no 

Evangelho.» 

Ou aceitamos esta mensagem, 

voltando-nos seriamente para Jesus 

Cristo, pelo acolhimento da Sua 

exigência amorosa, ou não queremos a 

mudança do mundo. 

Somos enganados uma e muitas 

vezes por esta falsa esperança e 

voltamos sempre a ela. Antes do 25 de 
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Abril, púnhamos toda a esperança na 

instauração de um regime democrático, 

como se fosse o caminho único para a 

felicidade na terra. 

Passados quarenta e seis anos, 

estamos, como nunca, cheios de 

manifestações na rua, e com as pessoas 

cada vez mais descontentes. De nada 

serve o conforto humano, se em cada 

coração e em cada família Deus não 

ocupar o lugar a que tem direito. 

Aceitemos a mensagem de 

conversão, e cantemos: «Habitarei para 

sempre na casa do Senhor.» 
 

 
 

 

Convidados  

para o banquete 

Somos todos convidados 
 

 «O reino dos Céus pode comparar-       

-se a um rei que preparou um banquete 

nupcial para o seu filho. Mandou os 

servos chamar os convidados para as 

bodas, mas eles não quiseram vir. 

Mandou ainda outros servos, ordenando-     

-lhes: ‘Dizei aos convidados: [...] tudo 

está pronto. Vinde às bodas’.» 
 

Deus convida-nos para o Banquete 

da Salvação, porque deseja encher a 

Sua Mesa de filhos muito felizes. Ele é 

magnânimo em tudo o que faz. 

Figura o convite para o Banquete da 

Salvação naquele que fez o grande rei 

para as núpcias do seu filho. 

Concretiza esta oferta de 

participação na festa no convite para a 

Missa Dominical, ao qual preside Ele 

mesmo e nos dá, não comidas vulgares, 

mas a Sua Carne e Sangue na 

Eucaristia. 

Ninguém está dispensado de 

participar nele, porque é fundamental 

para nós. Devemos acolher o convite 

com agradecimento e participar nele 

devidamente preparados, sabendo 

perfeitamente o que vamos fazer. 

Participantes no banquete 

 Deus convida-nos a todos para cada 

Domingo e aguarda com ansiedade — 

falando em linguagem humana — o 

nosso aparecimento diante da porta da 

Igreja, tal como exultamos quando 

convidamos um amigo para almoçar 

connosco e o vemos aparecer. 

O Senhor deseja a nossa 

participação, porque sabe que ela é 

indispensável para a nossa felicidade 

temporal e eterna. 

Desculpamo-nos da nossa ausência, 

enganando-nos a nós próprios: 

— Falta de tempo 

 É verdade que a vida é cheia de 

ocupações; mas temos de fazer uma 

lista de prioridades, dando o primeiro 

lugar ao mais importante ao mais 

necessário. 

— Falta de disposição 

 “A Missa não me diz nada.” As 

pessoas refugiam-se com frequência 

num argumento de sensibilidade. Mas 

este argumento não funciona para as 

outras coisas. Se uma mãe estivesse à 

espera de disposição para zelar a sua 

casa ou socorrer um filho, não sei o que 

aconteceria. 

— “Não gosto de ouvir a pessoa 

que celebra” 

 Procuramos encontramo-nos com 

Jesus Cristo, ou com um homem? 

Portadores do convite 

 O Senhor deseja que não só 

compareçamos pontualmente e com 

alegria a este banquete, mas que 

animemos outros a participar. Manda-             

-nos, como aos serventes do palácio: 

«Ide às encruzilhadas dos caminhos e 

convidai para as bodas todos os que 

encontrardes’» 
 

 
 

 

Convidados  

para o banquete 

Em traje de festa 
 

 «E a sala do banquete encheu-se de 

convidados. O rei, quando entrou para 

ver os convidados, viu um homem que 

não estava vestido com o traje nupcial. E 

disse-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui 

sem o traje nupcial?’.» 
 

Ainda hoje há roupa apropriada para 

as diversas cerimónias, e a do 

casamento é das mais exigentes, a 

começar nos noivos e a continuar nos 

convidados. 

O Senhor fala da necessidade de um 

traje próprio para este banquete, para 

nos ensinar verdades eternas. 

Que significa para nós, praticamente, 

tomar parte no banquete — comungar — 

em traje festivo? 

Em graça santificante 

 Estar na graça de Deus, readquirida, 

se necessário, pelo Sacramento da 

Reconciliação. Há uma lamentável crise 

de fé que leva as pessoas a receber a 

Sagrada Comunhão como qualquer 

alimento. Ouçamos São Paulo, na 

Primeira Carta aos fiéis de Corinto: 

«sempre que comerdes este pão e 

beberdes este cálice, anunciais a morte 

do Senhor, até que venha. E assim, todo 

aquele que comer o pão, ou beber o 

cálice do Senhor indignamente, será réu 

do corpo e do sangue do Senhor. 

Examine-se, pois, cada qual a si 

mesmo, e então coma deste pão e beba 

deste cálice. Aquele que come e bebe 

sem distinguir o corpo do Senhor, sem 

distinguir o corpo do Senhor (de 

qualquer alimento vulgar), come e bebe 

a sua própria condenação.» (1 Coríntios 

11, 26-29). 

A ignorância religiosa com a 

consequente falta de fé tem levado 

muitas pessoas escravizadas por numa 

vida e pecado a comungar sacramen-

talmente, cometendo um sacrilégio. A lei 

de Deus não mudou. 

Com delicada finura 

 Devemos comungar com fé e amor, 

e exprimir o nosso interior pelo 

comportamento externo: a forma de 

vestir elegante e digna, a atitude 

recolhida e a caridade com que tratam 

os ouros, até no caminho para a Mesa 

sagrada. 

Precisamos de uma catequese sobre 

a Santíssima Eucaristia, porque tratamos 

o Santíssimo, por vezes, como um 

pedaço de alimento vulgar, como num 

pic-nic. 

Pelo que diz respeito à comunhão na 

boca ou na mão, os Bispos portugueses 

autorizam a escolha. Mas em cada um 

dos modos deve proceder-se com 

dignidade, como está estabelecido. 

Atualmente, por questões de higiene, 

devido à pandemia do Covid-19, só é 

permitido comungar na mão, continu-

ando a vigorar esta condição por tempo 

indeterminado. 
 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Convidados 

para o banquete 

Dois caminhos irreconciliáveis 
 

 «O rei disse então aos servos: 

‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o 

às trevas exteriores; aí haverá choro e 

ranger de dentes’. Na verdade, muitos 

são os chamados, mas poucos os 

escolhidos.» 

À primeira vista, parece-nos 

demasiado rigorosa a atitude do rei, 

perante esta falta de respeito. O que 

aquele senhor nos quer dizer, em 

resumo, é que somos chamados a 

participar num banquete eterno — na 

felicidade para sempre no Céu, à Mesa 

do Senhor — e que a recusa a participar 

neste banquete é uma opção sem outra 

alternativa: ou felizes no banquete cheio 

de alegria, para sempre; ou atirados para 

as trevas exteriores ao Céu — no inferno 

— onde haverá choro e ranger de 

dentes, com uma raiva que não tem 

remédio. 

Não basta… não basta… 

A Eucaristia é uma prelibação (gostar 

antecipadamente) deste banquete e é 

preciso participar nela com o traje da 

graça santificante — sem pecado mortal 

na alma — recebida no Batismo, ou 

recuperada pela confissão sacramental. 

Não basta ser chamado à Igreja, para 

se salvar. Não basta ser batizado, para 

poder participar na Sagrada Comunhão. 

É sempre necessário o estar na 

graça santificante, para poder comungar 

sacramentalmente. Fazer o contrário 

ofende gravemente a Deus. 

Não basta o ato penitencial, no 

princípio da Missa, com a recitação da 

confissão, para os pecados mortais 

ficarem perdoados. 

Se tivermos pecados veniais do dia a 

dia — e é difícil que os não tenhamos — 

devemos fazer um ato de contrição antes 

de comungar. 

Nós queremos participar eternamente 

no banquete da eterna felicidade no Céu. 

Comecemos por participar, cada 

Domingo, no banquete da Santíssima 

Eucaristia, comungando com as 

disposições que os Senhor nos indica. 

Costumam ser as mães que 

preparam os filhos para tomar parte 

numa festa. Que Maria nos ajude a fazer 

uma preparação condigna para 

participarmos no banquete festivo da 

Santíssima Eucaristia. 
 

 
 

Olhar para a margem 
  

«A bondade de Deus não conhece 

confins e não discrimina ninguém. 

Devemos abrir-nos às periferias, 

reconhecendo que também o 

rejeitado pela sociedade,  

constitui objeto da generosidade 

de Deus.» 

 

— Papa Francisco. 

 

No Evangelho deste Domingo, Jesus 

fala-nos da resposta que se dá ao 

convite de Deus — representado por um 

rei — para participar num banquete de 

núpcias (cf. Mt 22, 1-14). O convite tem 

três características: a gratuidade, 

a generosidade, a universalidade. Os 

convidados são muitos, mas verifica-se 

algo surpreendente: nenhum dos 

escolhidos aceita participar na festa, 

dizendo que têm outras coisas para 

fazer; aliás, alguns demonstram 

indiferença, estranheza e até incómodo. 

Deus é bom para connosco, oferece-nos 

gratuitamente a sua amizade, concede-      

-nos gratuitamente a sua alegria, a 

salvação, mas muitas vezes não 

recebemos os seus dons, colocando em 

primeiro lugar as nossas preocupações 

materiais, os nossos interesses, e 

também quando o Senhor nos chama, 

muitas vezes parece que nos incomoda. 

Alguns dos convidados até maltratam 

e chegam a matar os servos que 

comunicam o convite. Mas não obstante 

a falta de adesões da parte dos 

convidados, o plano de Deus não se 

interrompe. Diante da rejeição dos 

primeiros convidados, Ele não desanima, 

não suspende a festa, mas volta a 

propor o convite, ampliando-o para além 

de qualquer limite racional, e manda os 

seus empregados às praças e às 

encruzilhadas das estradas para reunir 

todos aqueles que encontram. Trata-se 

de pessoas simples, pobres, abando-

nadas e deserdadas, bons e maus — 

inclusive os maus são convidados — 

sem qualquer distinção. E a sala enche-      

-se de «excluídos». Rejeitado por 

alguns, o Evangelho recebe o 

acolhimento inesperado em muitos 

outros corações. 

A bondade de Deus não conhece 

confins e não discrimina ninguém: por 

isso, a festa dos dons do Senhor é 

universal para todos! A todos é oferecida 

a possibilidade de responder ao seu 

convite, ao seu chamamento; ninguém 

tem o direito de se sentir privilegiado, 

nem de reivindicar uma exclusividade. 

Tudo isto nos induz a vencer o hábito de 

nos inserirmos comodamente no centro, 

como faziam os chefes dos sacerdotes e 

os fariseus. Isto não se deve fazer; nós 

devemos abrir-nos às periferias, 

reconhecendo que até quantos estão 

nas margens, também aquele que é 

rejeitado e desprezado pela sociedade, 

constitui objeto da generosidade de 

Deus. Todos nós somos chamados a 

não reduzir o Reino de Deus aos confins 

da «igrejinha» — a nossa «igrejinha» — 

mas a dilatar a Igreja às dimensões do 

Reino de Deus. Só há uma condição: 

revestir-se com o hábito nupcial, ou seja, 

dar testemunho da caridade para com 

Deus e com o próximo. 

Confiemos à intercessão de Maria 

Santíssima os dramas e as esperanças 

de tantos nossos irmãos e irmãs, 

excluídos, frágeis, rejeitados e 

desprezados, inclusive aqueles que são 

perseguidos por causa da fé […]. 

 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Outubro de 2014 
 

 
 

Sabias que… 

 

A boda de casamento 
 

A boda de casamento em Israel 

durava uma semana. Era um momento 

de grande importância porque o 

matrimónio garantia descendentes e a 

sobrevivência do povo. Nas bodas 

comia-se bem e bebia-se os melhores 

vinhos. 

Era muito improvável que alguém 

recusasse o convite para um enlace 

matrimonial. Esta parábola deve ser 

entendida como um símbolo. 

Com o passar dos anos a boda 

simbolizou o Reino de Deus. O dia em 

que Deus em pessoa, vai chegar para 

cuidar do seu povo, será como a boda 

de um casamento. 
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Judas, o Cireneu e Eu 

(39) 

CRUCIFIXÃO 

Quando chegaram ao lugar chamado 

Calvário, crucificaram-no a Ele e  

aos malfeitores, um à direita  

e outro à esquerda. 
 

(Lc 23, 33). 

 

I 

Cada cravo te prende 

 mais e mais 

 às dores e à pequenez, 

 à verdade, à nudez 

 de todos os mortais, 

 pelos quais dás tua Vida 

 no Calvário, 

 num esforço indizível,  

solitário,  

para salvares todo o homem  

teu irmão 

 de ontem, de hoje e sempre,  

sem exceção.  

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Oração 
 
Senhor,  

Tu convidas-nos a participar 

na festa da vida. 
 

Mas muitas vezes a tristeza 

instala-se na nossa vida. 
 

Senhor, 

levanta o nosso ânimo decaído 

aviva a nossa esperança 

abre o nosso sorriso. 
 

Senhor, 

dá-nos a força necessária 

para sabermos enfrentar 

as dificuldades da vida 

com a fé posta em Ti. 
 

 
 

Gotas de orvalho 

Procura descobrir o teu caminho na 

vida. Ninguém é responsável pelo nosso 

destino, a não ser nós mesmos. Somos 

nós quem temos de descobrir a estrada 

e percorrê-la com os nossos próprios 

pés.  

Desperta para a vida, para a 

verdadeira Vida. E se queres ser feliz, 

lembra-te que a felicidade está em tuas 

próprias mãos.  

Supera as dificuldades, vence os 

obstáculos e constrói a tua vida. E nunca 

esqueças esta ajuda: Sem Deus, nada 

conseguirás fazer. (Jo 15, 5) 
 

 
 

 

A vida é apenas uma 

viagem 
 

– Charlie Chaplin 
 

Charlie Chaplin faleceu aos 88 anos. 

Ele deixou-nos quatro afirmações: 

1 – Nada é eterno neste mundo, nem 

mesmo os nossos problemas. 

2 – Eu gosto de caminhar na chuva, 

porque ninguém consegue ver as minhas 

lágrimas. 

3 – O dia mais desperdiçado da vida 

é o dia em que não rimos. 

4 – Os seis melhores médicos do 

mundo... são: 

1.   o Sol. 

2.   o Descanso. 

3.   o Exercício. 

4.   a Dieta alimentar. 

5.   a Autoestima. 

6.   os Amigos. 

Mantem-nos em todas as fases da 

tua vida e terás uma vida saudável... 

Se vires a lua, verás a beleza de 

Deus... 

Se vires o sol, verás o poder de 

Deus... 

Se te vires no espelho, verás a 

melhor criação de Deus. 

Então acredita Nele. 

Somos todos turistas, Deus é o 

nosso agente de viagens que fixou as 

nossas rotas, reservas e destinos... 

Confia Nele e aproveita a vida 

A vida é apenas uma viagem! 

Vive hoje!!!! 

(Charlie Chaplin) 
 

 
 

Descomplica (27) 
 

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” 

Um desistente nunca ganha e um 

vencedor nunca desiste. 

Tira um tempo para chorar tudo. O 

passado, seja ele qual for, teve coisas 

muito boas e importantes. Toma nota 

dessas e só dessas.  

Define pequenos objetivos que te 

motivem: um novo hobby, um novo livro, 

uma nova receita, uma viagem, um lugar 

novo para conhecer… 

Comemora pequenas vitórias. 

Pratica a paciência e o bem-me-

quero. 

Como? 

Faz afirmações positivas sobre ti 

mesma e sobre os teus objetivos. (Não 

há nenhuma ferramenta mais poderosa 

do que a fé que tens em ti mesma. 

Nunca desistas de ti.) 

Por exemplo: 

– Acredito em mim, confio em mim e 

mereço coisas boas.  

– Cuido de mim, rodeio-me de boas 

pessoas e de boas energias. 

– Agradeço o que tenho, construo a 

minha sorte, aceito o que vier. 

Faz deste hábito um mantra (um 

pensamento) e inclui-o na tua rotina 

matinal: tomar banho, lavar os dentes, 

tomar o pequeno almoço, dizer bem de ti 

mesma. 

Sê rigorosa: durante cerca de 20 dias 

não falhes este compromisso contigo 

mesma. Regista o que mudou dentro de 

ti quando passaste a praticar o músculo 

da fé em ti. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Criança que brinca com o lume,  

mija de noite na cama. 

2 

Bom ano ou mau ano, 

 quatro no escano (à lareira). 

3 

Quando vires a casa do vizinho a arder, 

vai pondo as tuas barbas de molho. 

4 

Quando se vê a casa a arder, 

 chega-se-lhe fogo por outro lado. 

5 

Não te rias do teu vizinho, 

porque o teu mal vem pelo caminho. 

6 

Deus no fogo, 

e em palheiro velho 
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Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana está de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, apenas uma 

Leitora que pertence à Paróquia de 

Figueiró.   

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ: 

– FILIPA PEREIRA, no próximo 

Sábado, dia 17 de outubro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Filipa um 

feliz aniversário, bem festejado, num 

ambiente de muita alegria cristã, também 

com muita e boa música, com um grande 

bolo e com muito champagne, bebido 

moderadamente, como convém a um 

bom Leitor.  

Parabéns à Filipa Pereira. Vive a 

vida! 
 

 
 

 
 

 

AOS LEITORES DAS 

QUATRO PARÓQUIAS 
 

 

 

Para ter uma lista de Leitores 

aniversariantes, completa e atualizada, 

torna-se necessário que os Leitores cujo 

aniversário de nascimento não tem sido 

publicado no Jornal do Leitor, façam 

chegar ao Jornal a respetiva data 

(apenas mês e dia). 

Façam chegar a indicação pelo 

mesmo E-mail que recebem todas as 

semanas o Jornal. Agradecimentos. 
 

P.S.: nenhum Leitor é obrigatório a 

fornecer a data do seu aniversário. Não 

é uma imposição. É apenas e tão só 

para quem quer ver publicado no Jornal 

o seu aniversário. Nada mais. 
 

 
 

 

A veste nupcial é a 

caridade 

– Santo Agostinho 

Procuremos, meus irmãos, quem são 

de entre os fiéis aqueles que têm algo 

que os maus não têm, e essa será a 

veste nupcial.  

Serão os sacramentos? Bem vedes 

que são comuns aos bons e aos maus. 

Será o Batismo? É certo que ninguém 

chega a Deus sem o Batismo, mas nem 

todo o batizado chega até Deus. Por isso 

não posso entender que a veste nupcial 

seja o Batismo, o próprio sacramento: é 

um vestido que vejo em bons e maus. 

Acaso será o altar, ou O que nele se 

recebe? Mas nós vemos que muitos 

comem e bebem a sua condenação. Que 

será então? O jejum? Jejuam também os 

maus. Ir à Igreja? Também os maus para 

lá correm. Para terminar: será o fazer 

milagres? Não só os fazem bons e 

maus, mas até, por vezes, nem os bons 

os fazem …  

Qual será, portanto, esse vestido 

nupcial? Aqui o tendes: diz o Apóstolo 

que o fim do mandamento é a caridade 

que brota de um coração puro, de uma 

boa consciência e de uma fé sincera (1 

Tm 1, 5) Esta é a veste nupcial. Não 

uma caridade qualquer: pois muitas 

vezes vemos amarem-se homens que 

partilham de uma má consciência … Mas 

esta não é a caridade que brota de um 

coração puro, de uma boa consciência e 

de uma fé sincera.  

– Santo Agostinho,  

Sermão 90, 5.6) 
 

 
 

Humor 

 

Araújo 
 

Todos os dias, sempre que passava 

um avião sobre a casa, o Tono dizia: 

– Tchau, Araújo, adeus. 

A Micas, intrigada, perguntou: 

– Ó Tono, como sabes que é o 

Araújo que vai no avião? 

– Ora, Micas! Atão quem viaja pelo 

mar num é marujo? Atão quem viaja pelo 

céu é araújo!  

 

Compreendê-las 
 

Entre amigos: 

– Eu sei que nunca vou compreender 

as mulheres.  

Eu nunca vou entender como é que 

elas conseguem pegar em cera quente, 

pô-la nas pernas, arrancar os pelos pela 

raiz, e ainda assim, ter medo de 

aranhas! 

Nunca vou compreendê-las. E tu? 

– Pois, realmente, acho que ninguém 

conseguirá. 

 

Inferno 

 

Entre amigos: 

– Porque será que apenas “dez por 

cento” das mulheres vão para o céu? 

– Porque se fossem todas, seria o 

inferno!! 

– Boa, certo, certo! 

 

Animal 
 

Entre elas: 

– Aqueles homens que dizem que ao 

longo do dia, é ativo como uma abelha, 

forte como um touro, trabalha que nem 

um cavalo e se sente cansado como um 

cão… deveria consultar um veterinário, 

não te parece? 

– Acho mesmo. Um tipo assim é um 

grande burro! 
 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

11-10-2020 – XXVIII Dom. Comum 

 

 

CARVALHOSA, EIRIZ, FIGUEIRÓ, SANFINS 
 

 

ESCALAS DESATIVADAS 
 
Se, entretanto, surgir a oportunidade de 

voltarmos à modalidade de um leitor 

para cada Leitura, o Jornal passará a 

publicar a respetiva escala. 

  

A Fechar 

Com o maior respeito… 

 

Com o maior respeito e 

considerando a devida distância 

que é enormíssima: 

Sobretudo neste tempo de 

férias, sempre que encontro na 

rua um cão abandonado, comparo 

o seu dono a todo aquele que 

abandona Jesus Cristo: 

ABANDONA QUEM JAMAIS O 

ABANDONARIA. 
 

 

Esta edição ficou concluída  

em 15 de setembro. 
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