














Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus discípulos a 
seguinte parábola: «O reino dos 
Céus pode comparar-se a um 
proprietário, que saiu muito cedo 
a contratar trabalhadores para a 
sua vinha. Ajustou com eles um 
denário por dia e mandou-os 
para a sua vinha. Saiu a meia- 
-manhã, viu outros que estavam 
na praça ociosos e disse-lhes: 
‘Ide vós também para a minha 
vinha, e dar-vos-ei o que for 
justo’. E eles foram. Voltou a sair, 
por volta do meio-dia e pelas 
três horas da tarde, e fez o 
mesmo. Saindo ao cair da tarde, 
encontrou ainda outros que 
estavam parados e disse-lhes: 
‘Porque ficais aqui todo o dia 
sem trabalhar?’. Eles responde-
ram-lhe: ‘Ninguém nos contra-
tou’. Ele disse-lhes: ‘Ide vós 
também para a minha vinha’. Ao 
anoitecer, o dono da vinha disse 
ao capataz: «Chama os trabalha-
dores e paga-lhes o salário, a co-
meçar pelos últimos e a acabar 
nos primeiros’. Vieram os do 
entardecer e receberam um 
denário cada um. […]

Isaías 55, 6-9    Salmo 144 (145)
Filipenses 1, 20-27   Mateus 20, 1-16a
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semanário dominical | distribuição gratuita

“Ide vós também para a minha vinha”
(Mt 20, 4.7)

1. A parábola que Jesus hoje nos conta pode 
ser interpretada de forma incorrecta, 
desvirtuando o seu ensinamento, se a lermos 
a pensar que ele pretende ensinar a fazer 
contratos de trabalho, ou que defende uma 
injusta retribuição salarial. O que ele pre-
tende é apresentar-nos a verdadeira imagem 
de Deus, o seu rosto paterno e próximo. E 
para isso, mais uma vez se sente obrigado a 
romper os nossos habituais esquemas de 
pensamento e a rasgar as falsas ideias que 
vamos construindo sobre Deus. De novo 
deita por terra a nossa forma farisaica e 
legalista de nos relacionarmos com Deus. Vai 
até ao âmago da forma de pensar e actuar de 
Deus, para nos introduzir no mistério do 
Reino dos Céus e apresentar os verdadeiros 
critérios que contam na relação do divino 
com o humano. E que critérios são esses?




2. São critérios muito diferentes dos nossos. Queiramos 
assumir ou não, a forma como nos relacionamos com 
Deus não é muito diferente da mentalidade farisaica de 
então. Continuamos a relacionar-nos com Deus de uma 
forma muito comercial, do tipo ‘como faço isto, dá-me 
aquilo’,  alimentando uma espécie de relação contabi-
lística de ‘haver/dever’, que nos imerge em critérios de 
falsa justiça retributiva, de prémios e castigos, de méri-
tos e transgressões. Continuamos a idealizar um Deus 
que regista continuamente num livro os pecados e méri-
tos de cada um, para depois retribuir segundo o mereci-
mento de cada qual! Fomos alimentando, ao longo de 
séculos, uma espécie de ‘religião de méritos’ que apri-
sionaria a própria vontade de Deus, limitando-O a fazer 
apenas aquilo que aparentemente seria correcto aos 
nossos olhos. Afinal, o que está na base da nossa relação 
com Deus? Os nossos méritos ou a Sua misericórdia?
3. Quando vivemos como se tivéssemos direitos sobre 
Deus, ou como se Deus devesse agir segundo os nossos 
merecimentos, é provável que olhemos com ‘maus 
olhos’ para a gratuidade do Seu amor e possamos 
sentir-nos injustiçados por Ele. Esta parábola denuncia 
claramente esta falsa religiosidade. O que está na base 
da nossa salvação não é o que possamos merecer, mas a 
Sua bondade. Essa bondade que leva o vinhateiro a sair, 
várias vezes ao longo do dia, à procura de trabalhadores 
para a sua vinha, não porque precise deles, mas porque 
não quer ver gente sem trabalho, sem esperança, sem 
horizonte. Ele quer precisar de todos na Sua vinha, 
porque nos ama. E quem ama não mede interesses ou 
ganhos. É esse amor de Deus que nos salva e não os 
nossos méritos. Ser cristão não é fazer boas acções para 
ganhar o céu. Ser cristão é deixar-se amar por Deus…
Senhor Jesus, também sou chamado a trabalhar 
nesta vinha do Senhor. O trabalho árduo e o sol 
quente vão desfigurando o meu rosto e o cansaço 
começa a sentir-se. Mas a minha maior fraqueza 
não está nos ombros, nem nas pernas. Está nos 
olhos e no coração que invejam os que são 
chamados apenas ao pôr-do-sol. Livra-me desta 
fraqueza e enche-me da tua bondade. Amén.
Evangelho Domingo XXVI do Tempo Comum:  Mateus 21, 28-32

Papa Francisco:
“Para sair de uma 
pandemia, é preciso 
cuidar-se e cuidar uns dos 
outros. E devemos apoiar 
aqueles que cuidam dos 
mais débeis, dos doentes 
e dos idosos. Há o hábito 
de deixar os idosos de 
lado, de os abandonar: 
isso é mau. Estas pessoas 
- bem definidas pelo termo 
espanhol “cuidadores”, 
aqueles que cuidam dos 
doentes - desempenham 
um papel essencial na 
sociedade atual, 
mesmo que muitas 
vezes não recebam o 
reconhecimento nem 
a remuneração que 
merecem. Cuidar é uma 
regra de ouro da nossa 
condição humana, e traz 
consigo saúde e esperança. 
Cuidar dos doentes, 
dos necessitados, 
dos abandonados: 
esta é uma riqueza 
humana e também cristã.
Devemos de igual modo 
dirigir este cuidado 
à nossa casa comum: 
à terra e a cada criatura. 
Todas as formas de vida 
estão interligadas, e a 
nossa saúde depende da 
saúde dos ecossistemas 
que Deus criou e dos 
quais Ele nos encarregou 
de cuidar.

 Audiência Geral, 16.09.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200916_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200916_udienza-generale.html











No regresso à Catequese…
Porquê mandar os filhos        (1)
à catequese? Será importante?  
Muitas pessoas interrogam-se: «Porquê 
mandar os meus filhos à catequese? É 
importante? Eles já se cansam da escola! E, 
depois, é sempre a mesma coisa: moral e 
mais moral!» Para muitas pessoas, a 
preocupação em relação à Igreja é mera-
mente social: Baptismo (por tradição), 
Primeira Comunhão (para acompanhar os 
amigos), Crisma (para ser padrinho ou 
madrinha). 
Mas, afinal, para que serve a catequese? 
Para muitos significa «aprender a doutrina». 
Leis, mandamentos, proibições... 
Para a Igreja, a catequese serve para reve-
lar a Pessoa que, de maneira extraordinária 
e inovadora, viveu e nos ensinou orienta-
ções para crescermos de forma equilibrada 
e feliz, com saúde física, mental e espiritual: 
JESUS CRISTO! E isso faz-se em diversos 
anos, para acompanhar a evolução intelec-
tual e afectiva das crianças. Porque à 
descoberta intelectual de Jesus Cristo, pela 
leitura da Bíblia, há que associar-se a 
adesão de amizade e apaixonada ao estilo 
de vida que Ele propõe.             (Continua…)

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Na escola, o professor pergunta ao Rui:
- Qual é o passado do verbo “dormir”?
- «Eu dormi, tu dormiste…»
- Muito bem. E o presente?
- «Eu durmo, tu dormes…»
- Agora diga o futuro?
- «Eu acordo, tu acordas…»

Diz o lavrador, para o rapaz, seu empregado:
- Porque motivo voltas com o balde vazio? 
Então hoje a vaca não deu nada?
- Deu, sim senhor! Deu oito litros de leite 
e um coice!

Na Leitaria:
- Senhor leiteiro, este leite parece água!...
- Faça o favor de desculpar, mas nestes dias 
a vaca andou muito tempo à chuva!

Junto ao Quiosque, diz o Carlos:
- Toda a gente mete o nariz no que eu faço.
- Não sejas tão convencido e exagerado!
- É verdade!... Sou fabricante de lenços!....

Depois, pergunta o Carlos ao Jorge:
- Sabes que animal canta, só se for fêmea?
- Claro que sei! É a cigarra, porque o 
cigarro não canta, só faz tosse!

Na Catequese:
O senhor Padre, depois de examinar as 
crianças, pergunta se sabem mais alguma 
oração, além do Pai-Nosso e da Avé-Maria.
- Eu sei a Ladainha! - respondeu o Quim.
- A Ladainha? Muito bem! Então di-la lá…
- Comece o senhor Prior que eu respondo 
“Rogai por nós! rogai por nós!”

No Alentejo, comentava o compadre Acácio:
- Quando eu guardava ovelhas, tinha 
de andar sempre a correr atrás delas. 
Agora arranjei um trabalho mais calmo. 
Não corro tanto! Só guardo caracóis!






Bispo da Guarda incentiva a 
retomar as actividades eclesiais
O bispo da Guarda afirmou numa mensa-
gem dirigida à diocese sobre o retomar das 
atividades pastorais que “nada poderá 
começar a ser como era antes” mas espera 
que haja condições para voltar às “habituais 
sessões”. “Esperamos que, a partir deste 
mês de Setembro, haja condições para 
voltarmos às nossas habituais sessões de 
catequese em regime presencial, aos 
programas de trabalho com jovens, ao 
funcionamento regular dos serviços dioce-
sanos e paroquiais, incluindo as actividades 
dos movimentos e obras de apostolado”, 
afirma D. Manuel Felício. Espera também 
que “encontros de formação, de espiritua-
lidade e dos órgãos de aconselhamento e 
decisão” retomem a sua actividade, pois 
“são fundamentais” na vida das comunida-
des. 
Esclarecimentos da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP)
O Secretariado Geral da CEP, no dia 16 de 
Setembro, emitiu dois esclarecimentos:
1. «Nesta situação de pandemia, mantêm- 
-se as normas da Conferência Episcopal 
emitidas a 8 de Maio. No que respeita ao 
início de actividades de catequese, é de 
seguir as orientações dadas pela CEP atra-
vés do Secretariado Nacional da Educação 
Cristã, em coordenação com os respecti-
vos organismos diocesanos.»
2. «Os encontros ou reuniões eclesiais não 
são equiparados a aglomerações ou ajunta-
mentos na via pública, que estão limitados a 
10 pessoas. Independentemente do número 
de participantes, é necessário manter as 
três regras essenciais: uso da máscara, 
distanciamento social e higienização das 
mãos.»  Lisboa, 16 de Setembro de 2020

D. António Moiteiro agradece
aos educadores cristãos
O presidente da Comissão Episcopal da 
Educação Cristã e Doutrina da Fé afirmou 
que a família é o “espaço privilegiado para a 
educação da fé e dirigiu uma mensagem de 
“esperança e de estímulo” aos educadores. 
“Em tempos de crise, a família é o espaço 
privilegiado para a educação da fé”, disse a 
todos os educadores cristãos no contexto 
do início de um novo ano escolar e 
catequético. Na sua mensagem valoriza o 
“esforço” e a “generosidade” dos educado-
res na certeza de que, em conjunto, vai ser 
possível “encontrar os meios adequados 
para continuar a tarefa evangelizadora e 
educativa”.

Presidente da República saudou
Fundação “AIS”
Por ocasião dos 25 anos da presença em 
Portugal da Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre, Marcelo Rebelo de Sousa saudou o 
trabalho da AIS em favor da liberdade 
religiosa e da democracia, deixando uma 
“palavra de gratidão”, pessoal e institucio-
nal, a “uma instituição que, de forma 
desinteressada, tem contribuído para 
aprofundar a democracia em todos os seus 
sentidos em Portugal”.

Faleceu o Padre Alfredo Gabriel
No dia 16 de Setembro, faleceu na Guarda, 
o Padre Alfredo Marques Gabriel, com 92 
anos. Esteve quase setenta anos ao serviço 
de várias paróquias no arciprestado de 
Trancoso. As exéquias cristãs realizaram-se 
no cemitério de Aldeia Nova, Trancoso, no 
dia seguinte, presididas pelo Sr. Bispo. 
[Pelas nossas contas, desde o início do ano já 
faleceram em Portugal pelo menos 57 padres, 
5 naturais da Diocese da Guarda. ]

No “Estrela da Manhã”, na RCB, das 10h00 às 11h00, ouça uma entrevista de vida a D. Moiteiro

http://www.educris.com/v3/noticias/9776-saudacao-aos-educadores-cristaos-no-inicio-de-um-novo-ano-letivo-e-pastoral
http://www.educris.com/v3/noticias/9776-saudacao-aos-educadores-cristaos-no-inicio-de-um-novo-ano-letivo-e-pastoral

