














Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos príncipes dos sa-
cerdotes e aos anciãos do povo: 
«Havia um proprietário que plan-
tou uma vinha, cercou-a com uma 
sebe, cavou nela um lagar e levan-
tou uma torre; depois, arrendou-a 
a uns vinhateiros e partiu para 
longe. Quando chegou a época 
das colheitas, mandou os seus ser-
vos aos vinhateiros para receber 
os frutos. Os vinhateiros, porém, 
lançando mão dos servos, espan-
caram um, mataram outro, e a 
outro apedrejaram-no. Tornou ele 
a mandar outros servos, em maior 
número que os primeiros. E eles 
trataram-nos do mesmo modo. 
Por fim, mandou-lhes o seu pró-
prio filho, dizendo: ‘Respeitarão o 
meu filho’. Mas os vinhateiros, ao 
verem o filho, disseram entre si: 
‘Este é o herdeiro; matemo-lo e 
ficaremos com a sua herança’. E, 
agarrando-o, lançaram-no fora da 
vinha e mataram-no. Quando vier 
o dono da vinha, que fará àqueles 
vinhateiros?». […] Digo-vos: Ser-
vos-á tirado o reino de Deus e 
dado a um povo que produza os 
seus frutos».

Isaías 5, 1-7         Salmo 79 (80) 
Filipenses 4, 6-9    Mateus 21, 33-43
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“…será dado a um povo 
que produza os seus frutos.”  (Mt 21, 43)

1. Estamos em época de vindimas e, curio-
samente, a Liturgia da Palavra, pelo terceiro 
domingo consecutivo, faz referência à imagem 
bíblica da vinha. Há quinze dias escutávamos 
o convite: “ide vós também para a minha vi-
nha” (Mt 20, 4) e há uma semana víamos as 
respostas que cada um, em liberdade, pode 
dar a esse convite (Mt 21, 29-30). Hoje somos 
convidados, em primeiro lugar, a meditar 
sobre a imagem de um Deus, representado 
pelo proprietário da vinha, que não é egoísta 
e que entrega a sua vinha nas mãos dos ho-
mens, um Deus que não desiste de procurar 
constantemente soluções para que a sua 
vinha dê frutos. Em segundo lugar, Jesus 
convida-nos a meditar na atitude dos vinha-
teiros que, pelos vistos, não quiseram produ-
zir ou entregar os frutos ao proprietário. Mas 
que terá isto a ver connosco?




2. Antes de mais convém perceber que vinha é esta. O 
refrão do salmo diz-nos que “a vinha do Senhor é a casa 
de Israel” (Is 5, 7a). É, portanto, o Povo de Deus que foi 
entregue ao cuidado dos guias religiosos e políticos de 
Israel, mas que nem sempre deu os frutos que Deus 
esperava. No tempo de Isaías, durante o exílio da 
Babilónia, o profeta descreve um fim trágico para essa 
‘vinha do Senhor’ porque, diz-nos a primeira leitura, em 
vez de uvas ‘só produzia agraços’. O povo exilado aca-
bou por entender que Deus permitira que esta vinha 
tivesse sido ‘espezinhada’, porque o seu povo lhe tinha 
voltado as costas. Mas Deus não cessou de chamar con-
tinuamente vinhateiros para essa sua vinha. Mesmo que 
os vinhateiros homicidas tenham matado o Seu Filho 
muito amado, Deus não desistiu da sua vinha. Em vez da 
destruição, preferiu ‘trespassá-la a outros vinhateiros’.
3. Esta parábola não fala apenas daquele povo que 
preferiu matar o próprio Filho de Deus. Ela fala da Igreja 
e dos cristãos. Depois do Pentecostes, o novo Povo de 
Deus é também nova ‘vinha protegida’ por Deus. Mas 
estará esta vinha bem cuidada? E temos nós produzido 
os frutos que Deus espera? Deus não quer os ‘agraços’ 
de uma Igreja egoísta, fechada sobre si mesma, 
autorreferencial. Ele espera que a Igreja saiba cavar à 
volta das cepas para as adubar e regar com a sabedoria 
do Evangelho. Espera também que saiba podar tudo 
aquilo que não dá fruto para poder dar os frutos do 
Espírito Santo. Não julguemos que basta à Igreja dizer 
que é ‘a vinha do Senhor’, ou dizermos que somos 
‘sarmentos’. É necessário estarmos enxertados à cepa 
que é Cristo, pois, se assim não for, em vez de uvas, 
talvez estejamos a produzir apenas os ‘agraços’ da 
vaidade e do egoísmo.
Senhor Jesus, quanta paciência tens de ter 
comigo! Por mais que eu me esforce, por entre as 
uvas que vou produzindo, continuam a aparecer 
agraços que vão avinagrando o meu coração. Não 
me abandones. Cuida deste teu sarmento. 
Enxerta-me, Jesus, na tua cepa, para que possa 
produzir os bons frutos que esperas de mim. 
Amén.
Evangelho Domingo XXVIII do Tempo Comum:  Mateus 22, 1-14

Papa Francisco:
“Nas últimas semanas, 
refletimos juntos, 
à luz do Evangelho, 
sobre como curar o mundo 
que sofre de um mal-estar 
que a pandemia realçou 
e acentuou. 
Já havia o mal-estar: 
a pandemia realçou-o mais, 
acentuou-o. Percorremos 
os caminhos da dignidade, 
da solidariedade e da 
subsidiariedade, caminhos 
indispensáveis para 
promover a dignidade 
humana e o bem comum. 
E, como discípulos de Jesus, 
começámos a seguir os 
seus passos, optando pelos 
pobres, reconsiderando o 
uso dos bens e cuidando 
da casa comum. No meio 
da pandemia que nos aflige, 
ancorámo-nos nos 
princípios da doutrina 
social da Igreja, deixando- 
-nos guiar pela fé, pela 
esperança e pela caridade. 
Aqui encontramos uma 
ajuda sólida para sermos 
agentes de transformação 
que fazem sonhos  
grandiosos, que não se 
detêm nas mesquinharias 
que dividem e magoam, 
mas encorajam a gerar 
um mundo novo e melhor. 
Gostaria que este percurso 
não terminasse com estas 
minhas catequeses, 
mas que possamos 
continuar a caminhar 
juntos, «mantendo os olhos 
fixos em Jesus» (Hb 12, 2).

 Audiência Geral, 30.09.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200930_udienza-generale.html








Como se faz uma omelete de chocolate?
- Com os ovos da Páscoa!

A Para que servem óculos verdes?
- Para verde perto.

Para que servem óculos vermelhos?
-  Para vermelhor.

Já conheces a piada do fotógrafo?
- Ainda não foi revelada.

Sabes qual é a diferença entre uma lagoa 
e uma padaria?
- Na lagoa há sapinho; na padaria 'assa pão’.

Que fazem os jogadores do Benfica depois 
de ganharem a Liga dos Campeões?
- Desligam a Playstation…

………………………………………………………………………………………………

Tudo tem solução…

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
O que é que um tubarão diz para outro?
- Tubaralhas-me…

Que diz um tomate para o outro?
- Tomatas-me…

O que é que uma impressora diz para a 
outra impressora?
- Essa folha é tua ou é impressão minha?

Diz a massa para o queijo:
- Que maçada!
Responde o queijo:
- E eu ralado!

No hospital, diz o médico:
- O senhor é o dador de sangue?
- Não, eu sou o da dor de cabeça!

Dois litros de leite atravessavam uma rua 
e foram atropelados. Um morreu, o outro 
não, porquê?
- Por que um deles era Longa Vida.

O que é que a galinha foi fazer à igreja?
- Assistir à Missa do Galo.

Como é que as enzimas se reproduzem?
- Fica uma enzima da outra.

Por que canta o galo de olhos fechados?
- Porque já sabe a letra da música de cor.

O Batman pegou no seu bat-sapato social 
e no seu bat-blazer. Onde foi ele?
- A um Bat-zado.

Por que é que na Argentina as vacas 
vivem a olhar para o céu?
- Porque há 'Boi nos Ares’!

Que diz um cromossoma pró outro?
- Cromossomos bonitos!

Como se diz top-less em chinês?
- Xem-chu-tian.






Catequese para adultos
Esta quarta-feira, dia 7 de Outubro, começa 
na paróquia do Fundão um curso de cate-
quese destinado a adultos que queiram 
aprofundar as razões da fé cristã. As 
sessões vão decorrer no salão do Centro 
Pastoral, todas as quartas-feiras, das 21h00 
às 22h15 e serão divididas em cinco 
módulos: 1) na primeira semana de cada 
mês o tema será “Concílio Vaticano II e 
Documentos do Magistério”; 2) na segunda 
semana de cada mês o tema será “Sagrada 
Escritura”; 3) na terceira semana de cada 
mês serão abordados temas da “Teologia”; 
4) na quarta semana de cada mês o tema 
será apresentado por especialistas em 
Teologia e Pastoral, convidados pela 
Paróquia; 5) nos meses em que houver uma 
quinta semana, o tema a abordar será 
escolhido antecipadamente pelos partici-
pantes. Apesar das inscrições já terem 
encerrado, ainda se admitem outros 
interessados até à lotação máxima (30) 
permitida pelo plano de contingência 
paroquial, em vigor durante o tempo da 
pandemia, no salão do Centro Pastoral.

Primeira Catequese Familiar: 
para pais das crianças do 1º ano
A primeira sessão da Escola Paroquial de 
Pais vai decorrer na tarde do próximo 
sábado, 10 de Outubro, às 16h30, na Igreja, 
destinada aos pais das crianças do 1º ano. 

Liga dos Servos de Jesus
A Irmã Irene vai assumir a Coordenação 
Geral da Liga esta segunda-feira, dia 5 de 
Outubro. Rezamos por ela. Entretanto, na 
última semana faleceram três Servas: a Irmã 
Maria da Paixão Pires (Guarda); a Irmã Lur-
des Pinheiro (Rochoso); e a Irmã Graciosa 
(Cerdeira do Côa). Paz às suas almas!

Horários das Missas no Fundão
A partir de Outubro, na paróquia do 
Fundão passarão a ser celebradas seis 
eucaristias dominicais, entre a tarde de 
sábado e a tarde de Domingo. As missas 
vespertinas serão celebradas às 15h00 
(destinada aos idosos, doentes e outros grupos 
de risco); às 17h15 (destinada às crianças da 
catequese e seus pais); e às 19h00 (para 
toda a paróquia). As missas dominicais serão 
celebradas às 9h00; às 11h00 (com 
transmissão na RCB); e às 17h00. 

Bispo da Guarda anuncia 
cancelamento das Romagens
D. Manuel Felício deu a conhecer a toda a 
Diocese a ordem de suspensão das Roma-
gens aos cemitérios, por ocasião da 
Comemoração dos Fiéis Defuntos (1 e 2 
de Novembro), como medida preventiva 
no combate à pandemia de covid-19. Na 
Carta incentiva os fiéis a fazerem a sua 
romagem pessoal, a título particular. 

Prémio Sahkarov 
O arcebispo de Mossul, D. Najeeb Moussa 
Michaeel, foi nomeado para o Prémio 
Sahkarov 2020 pela defesa dos cristãos e 
pela salvaguarda de manuscritos históricos, 
durante a invasão jihadista  do Iraque. O 
Prémio Sakharov para a Liberdade de 
Pensamento, foi criado pelo Parlamento 
Europeu, em 1988, e destaca personali-
dades ou organizações que se dedicam à 
defesa dos direitos humanos e das liberda-
des individuais.

Agradecimento ao Padre Gama
Obrigado ao Padre António Dias Gama 
pelo auxílio nos trabalhos pastorais na 
Paróquia do Fundão, enquanto o pároco 
esteve ausente, em Retiro espiritual. 

No “Estrela da Manhã” (10h00/11h00 na RCB), ouça o testemunho de uma franciscana do Fundão

https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/253-romagens-aos-cemiterios-canceladas-pelos-constrangimentos-da-pandemia

