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Dia Hora Intenções 

Terça 
22 

19:30 
 

- Familiares de Helena Esteves (11/15) (pg). 

Quinta 
24 

19:30 
 

- José Martins Júnior, Esposa, filho António e Familiares - m. c. 
filha Conceição; 
- Alfredo de Jesus Ferreira (aniv. nas) e Familiares - m. c.  Espo-
sa. 

Sábado 
26 

19:15 
 

- Igreja Paroquial: 
- Anselmo Cerqueira Bota, Pais e Sogros - m. c. Esposa; 
- IIIº Aniv. - Maria Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. 
Marido e Filhos; 
- VIIº Aniv. - Mário José Lima Fernandes - m. c. Esposa; 
- Júlio Alves da Silva (aniv. nas) - m. c. Rédea Solta; 
- Júlia da Silva Maia e Manuel Gonçalves Saraiva - m. c. Filhos. 

Dom. 
27 

 
07:00 

 
 

11:00 
 
 
 
 

XXVI Domingo do Tempo Comum 
 
- Povo de Deus. 
 
 
- Manuel Martins de Sá  e Familiares - m. c. Esposa (pg); 
- Júlio Alves da Silva (aniv. nas) - m. c. Família; 
- José Barros Martins - m. c. Esposa; 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima e Ma-
rido (2/10) - m. c. Maria da Conceição Martins de Barros (pg). 

- No próximo fim de semana, a equipa de acolhimento para as celebra-
ções de culto, é a equipa dos Escuteiros. Obrigado. 

- No fim das eucaristias dominicais, ajudem os missionários comprando almana-
ques e calendários a 1 Euro. 
- Estão a decorrer as inscrições para o primeiro ano de catequese, até ao dia 30. 
- Vacinação anti-rábica de todos os cães e identificação eletrónica para 2020:  
Carrascal - 03 de Outubro, às 16:30 horas; 
Cruz de Pedra - 03de Outubro, às 17:30 horas.                            Boa semana! 

Iª Leitura: Ez 18, 25 -  28; 

Salmo Responsorial: 24 (25); 

IIª Leitura: Filip. 2,  1 - 11; 

Evangelho: Mt 21, 28 - 32. 

O JOANINO 
Nº 1105 –  20 a 26 de Setembro de 2020 

 XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A liturgia do 25º Domingo do Tempo Comum convida-nos a descobrir um Deus 
cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos caminhos e dos pensamentos 
dos homens, quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a re-
núncia aos esquemas do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. 

A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. "Voltar para Deus" é 
um movimento que exige uma transformação radical do homem, de forma a que os 
seus pensamentos e ações reflitam a lógica, as perspetivas e os valores de Deus. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem conside-
rar a antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos anterior-
mente assumidos. A Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. 
Pede-nos uma transformação da nossa mentalidade, de forma a que a nossa relação 
com Deus não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuidade. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão (Paulo) que abraçou, de 
forma exemplar, a lógica de Deus. Renunciou aos interesses pessoais e aos esque-
mas de egoísmo e de comodismo, e colocou no centro da sua existência Cristo, os 
seus valores, o seu projeto.                                                                     In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
XXVI Domingo Tempo Comum 
26 de setembro o de 2020 

Primeira Leitura: 

Leitura da Profecia de Ezequiel  
Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A 

maneira de proceder do Senhor não é 
justa’. Escutai, casa de Israel: Será a mi-
nha maneira de proceder que não é justa? 
Não será antes o vosso modo de proceder 
que é injusto? Quando o justo se afastar 
da justiça, praticar o mal e vier a morrer, 
morrerá por causa do mal cometido. 
Quando o pecador se afastar do mal que 
tiver realizado, praticar o direito e a justi-
ça, salvará a sua vida. Se abrir os seus 
olhos e renunciar às faltas que tiver co-
metido, há-de viver e não morrerá».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa miseri-
córdia.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses  

Irmãos: Se há em Cristo alguma conso-
lação, algum conforto na caridade, se 
existe alguma comunhão no Espírito, 
alguns sentimentos de ternura e miseri-
córdia, então completai a minha alegria, 
tendo entre vós os mesmos sentimentos e 
a mesma caridade, numa só alma e num 
só coração. Não façais nada por rivalida-
de nem por vanglória; mas, com humilda-
de, considerai os outros superiores a vós 
mesmos, sem olhar cada um aos seus 
próprios interesses, mas aos interesses 
dos outros. Tende em vós os mesmos 
sentimentos que havia em Cristo Jesus. 
Ele, que era de condição divina, não Se 
valeu da sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a 
condição de servo, tornou-Se semelhante 
aos homens. Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até 
à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus 
O exaltou e Lhe deu um nome que está 
acima de todos os nomes, para que ao 

nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, 
na terra e nos abismos, e toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é o Senhor, 
para glória de Deus Pai.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Jo 10, 27  

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, 
diz o Senhor; Eu conheço as minhas ove-
lhas e elas seguem-Me. 
Evangelho: Mt 21, 28 - 32. 

O NOSSO PADROEIRO 
 

No dia do padroeiro, 29 de Agosto, par-
tilhei umas merecidas palavras de grati-
dão aos vários setores da Comunidade 
paroquial e aos diferentes ministérios. 
Disse ainda uma palavra sobre o andor de 
São João Baptista. Esta iniciativa não foi 
minha, nem da paróquia, mas da família 
“Sousa”, nos agregados familiares de 
João de Sousa, da filha Ana Sousa e da 
filha Isabel Sousa.  

A Comunidade agradece-vos a iniciati-
va e a oferta dessa iniciativa. 

 
A ESCOLA… 

 
O religioso português Tarcízio Morais, 

responsável mundial pelas escolas dos 
Salesianos, defendeu que a pandemia 
obriga a novas respostas, no campo da 
educação, promovendo tanto o digital 
como o encontro físico. 

“Há outras metodologias, outras didáti-
cas, à distância e em presença, que podem 
ganhar com este novo mundo do digital, 
da tecnologia. Mas a escola não é só tec-
nologia, não é só digital, é também en-
contro e espaço social, espaço de cresci-
mento”, indica o sacerdote, convidado da 
entrevista conjunta Renascença/Ecclesia, 
publicada e emitida semanalmente à sexta
-feira. 

Numa semana marcada, em Portugal, 
pela reabertura das escolas públicas, o 
coordenador do Departamento de Escolas 
e de Formação Profissional do Dicastério 

para a Pastoral Juvenil Salesiana destaca 
a “capacidade da ação educativa como 
transformadora da realidade do jovem e 
das sociedades”, como indica o Papa 
Francisco. 

“O digital ajuda, a tecnologia ajuda, e 
temos de aprender a intervir com estes 
meios, no espaço da escola, para a melho-
rar e para a tornar mais atual, sem nunca 
esquecer este lado humano”, observa. 

Esta relação é apresentada pelo especia-
lista como “uma das emergências educa-
tivas” do momento, realçando que “a 
escola já estava em crise”. 

Num momento de crise e adaptações, o 
religioso destaca que a escola oferece um 
“horizonte de sentido”. 

O padre realça que, no tempo de confi-
namento, as famílias “também percebe-
ram quão difícil é a escola e fazer esco-
la”. 

Os jovens pedem-nos para estarmos 
presentes com eles, pedem-nos que os 
acompanhemos, que habitemos a comple-
xidade da sua vida, tornando-a cada vez 
mais humana”. 

Os Salesianos estão presentes, com as 
suas instituições, em 134 países, procu-
rando oferecer uma “oportunidade de 
vencer as desigualdades, de vencer a ca-
rência educativa”. 

A congregação procurou “novas formas 
de empatia e de relação”, num momento 
em que muitas escolas tiveram de fechar. 

“Uma das coisas que esta doença nos 
mostrou é a nossa fragilidade, as nossas 
debilidades e quão necessária é a relação, 
o estarmos juntos, o sermos acompanha-
dos uns pelos outros”, assinala o padre 
Tarcízio Morais. 

O responsável admite que, com o ensi-
no à distância e o recurso às plataformas 
digitais, “a desigualdade cresceu”, pelo 
que é necessária “uma resposta ainda 
mais solidária e mais capaz de chegar 
àqueles que perderam tempo, espaço e 
oportunidade”. 

“O aumento da pobreza em geral, o 

aumento das desigualdades e do mal-estar 
social implica uma resposta por parte da 
Igreja”, acrescenta. 

Quanto à suspensão das celebrações 
comunitárias, na Igreja Católica, o religi-
oso português destaca que, neste momen-
to, se “descobriu como é importante este 
diálogo, com os media e toda a sua dinâ-
mica, sem perder o “essencial” da fé e da 
sua celebração, em comunidade. 

“Essa intimidade de encontro que se faz 
pão partilhado é, de facto, algo que nos 
alimenta e que nos dá força, que nos en-
tusiasma no nosso viver, e que não pode-
mos perder como experiência de comuni-
dade e como experiência de fé”, conclui. 

Ângela Roque (Renascença) e  
Octávio Carmo (Ecclesia). 

 

MAIS DO QUE LIGADOS... 
 

A reflexão impõe-se porque já passou 
meio ano desde que a palavra pandemia 
cresceu e a incógnita permanece. Fomos 
rápidos a reagir, destemidos nas decisões, 
certos de que se fossem cumpridas todas 
as normas e o mundo da ciência e da tec-
nologia reagisse de acordo com as expec-
tativas de todos, ficaríamos bem... 

As Jornadas Nacionais de Comunicação 
Social da Igreja estão marcadas para os 
próximos dias 24 e 25 de setembro e se-
rão pela primeira vez em formato on-line. 
As inscrições estão abertas a todos e a 
participação de cada um fará toda a dife-
rença. Mais do que nunca, parece-nos que 
que não podemos passar ao lado da co-
municação. Por isso, desafiamos de um 
modo particular as dioceses, paróquias, 
congregações religiosas, movimentos e 
todos os que não desistem de anunciar o 
Evangelho, a inscreverem-se nestas Jor-
nadas. A conferência de abertura do car-
deal D. José Tolentino Mendonça é desde 
já promessa de bons e belos desafios! 
Apesar de todas as incógnitas acredita-
mos que só assim se avança, nesta tarefa 
nunca acabada de comunicar…  

Isabel Figueiredo, in “Ecclesia” 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/responsavel-mundial-pelas-escolas-dos-salesianos-sublinha-necessidade-de-novas-respostas-perante-a-pandemia/
http://ecclesia.pt/jornadas2020
http://ecclesia.pt/jornadas2020

