














Do Evangelho de S. Mateus

Jesus dirigiu-Se de novo aos 
príncipes dos sacerdotes e aos 
anciãos do povo e, falando em 
parábolas, disse-lhes: «O reino 
dos Céus pode comparar-se a 
um rei que preparou um banque-
te nupcial para o seu filho. 
Mandou os servos chamar os 
convidados para as bodas, mas 
eles não quiseram vir. […] Disse 
então aos servos: ‘O banquete 
está pronto, mas os convidados 
não eram dignos. Ide às encru-
zilhadas dos caminhos e convidai 
para as bodas todos os que 
encontrardes’. Então os servos, 
saindo pelos caminhos, reuniram 
todos os que encontraram, maus 
e bons. 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 nup-
cial?’. […] Na verdade, muitos são 
os chamados, mas poucos os 
escolhidos».

Isaías 25, 6-10       Salmo 22 (23) 
 Filipenses 4, 12-20    Mateus 22, 1-14
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“Ide às encruzilhadas dos caminhos 
e convidai todos os que encontrardes”

(Mt 22, 9)
1. Hoje a liturgia da Palavra apresenta-nos 
uma das imagens bíblicas mais utilizada pelos 
profetas e pelo próprio Jesus para falar do 
Reino de Deus: o banquete celeste. Isaías, na 
primeira leitura, centrando-se na acção de 
Deus, diz que Ele “há-de preparar para todos 
os povos um banquete de manjares suculen-
tos” (Is 25, 6). Jesus, no Evangelho, centrando- 
-se na nossa resposta, volta a explicar a gra-
tuidade e a universalidade da salvação com a 
imagem do banquete. É conveniente explicar 
que, na fórmula longa do Evangelho, Mateus 
concentra duas parábolas distintas que corre- 
mos o risco de confundir. A segunda, a do 
convidado que é expulso do banquete por 
não ter vestido ‘o traje adequado’, deveria 
ser meditada separadamente para perceber-
mos o seu sentido: o cristão deve conservar 
imaculado o ‘traje nupcial’, isto é, deve viver 
com seriedade os compromissos baptismais. 
Centremo-nos  apenas na parábola do ban-
quete real.




2. De certa forma, quase podemos afirmar que a parábo-
la do banquete resume as parábolas que fomos escutando 
nas últimas semanas. Jesus concretiza, em primeiro lugar, 
o que dizia na semana passada, quando afirmava que o 
Reino dos Céus será “dado a um povo que produza os 
seus frutos” (Mt 21, 43). Todos os homens da terra, “maus 
e bons” (Mt 22, 10), apesar das suas fraquezas, são 
convidados a entrar nas bodas, sempre na esperança de 
que os ‘agraços’ se convertam em uvas doces. Jesus vem, 
também, lembrar-nos que se entendêssemos o ‘Reino dos 
Céus’ apenas como um campo de árduo trabalho, onde o 
sol queima e o cansaço aperta, então, naturalmente, pre-
feriríamos fazer parte do grupo que vai trabalhar  na 
vinha apenas ao pôr-do-sol. Se, porém, entendermos este 
reino como um banquete, então é bem capaz que faça-
mos tudo para não chegar apenas à hora da sobremesa!

3. Mesmo assim, alguns continuam a recusar o convite do 
Senhor e ‘não querem vir’ (Mt 22, 3); outros ‘nem fazem 
caso’ (v. 5) e voltam as costas; outros até podem dizer 
‘sim’, mas depois não aparecem (Mt 21, 30)! Talvez poucos 
respondam afirmativamente com uma vida íntegra e fru-
tuosa. Talvez muitos continuem a alimentar-se apenas com 
‘manás’ supérfluos e se satisfaçam com falsas seguranças. 
Saciados de si mesmos, estes nunca sentirão fome do 
banquete que Deus nos prepara. Nunca sentirão fome do 
alimento que é Jesus, nem necessidade de fazer da 
Eucaristia o seu alimento espiritual. Mesmo assim, e ape- 
sar de todas as recusas, o convite de Deus continuará a 
ser dirigido a todos. Ele continuará a percorrer as 
encruzilhadas dos caminhos até encher a sala do 
banquete. Lembremo-nos, porém, que só quem tem 
consciência da sua pobreza sentirá fome de um mundo 
melhor, de um Reino dos Céus que comece aqui e agora.
Senhor Jesus, enche a sala do banquete com os mais 
pobres e humildes da humanidade, os esfomeados 
de justiça e os sedentos de esperança. Procura nas 
encruzilhadas da vida as ovelhas perdidas. E, a mim, 
faz-me sentir sempre fome de ti, verdadeiro 
alimento espiritual, para que nunca vire as costas ao 
convite a participar, desde já, no banquete celeste. 
Amén.
Evangelho do Domingo XXIX do Tempo Comum:  Mateus 22, 15-21

Papa Francisco:
“Retomamos o tema da 
oração na vida de 
algumas figuras bíblicas, 
contemplando hoje 
a oração de Elias. 
O profeta é exemplo de 
todas as pessoas de fé, 
que, não obstante 
tentações, desânimos 
e tribulações, 
não desistem do ideal 
que as orienta na vida. 
De facto, Elias levanta-se 
como acérrimo defensor 
da primazia de 
Deus Altíssimo 
e do direito dos pobres 
oprimidos. Mas também 
ele experimentou o 
desalento e a sua 
fragilidade pessoal; 
e é difícil dizer quais das 
duas experiências lhe foi 
mais útil: se o triunfo 
sobre os falsos profetas 
de Baal no Monte 
Carmelo, ou a angústia 
mortal que em seguida 
se apoderou dele ao 
saber que a rainha 
Jezabel o mandara matar. 
Na pessoa orante, o 
sentido da própria 
fragilidade é mais 
precioso que os 
momentos de exaltação, 
quando a vida lembra uma 
caminhada triunfal feita de 
vitórias e sucessos…

 Audiência Geral, 07.10.2020

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201007_udienza-generale.html








Mandamentos do Estudante
1. Nasce cansado e vive para descansar.
2. Ama a tua cama como a ti mesmo. 
3. Se vires alguém a descansar, ajuda-o.
4. Descansa durante o dia para dormires 
bem durante a noite. 
5. O estudo é sagrado; não lhe toques!
6. Não estudes hoje o que podes estudar 
amanhã.
7. Se estudares à luz do dia, não estudes à 
noite: poupa energia. 
8. Nunca ninguém morreu por descansar 
demasiado. 
9. Se o trabalho dá saúde, ponham os 
doentes a trabalhar!
10. Não sejas egoísta: deixa o estudo para 
os outros!
………………………………………………………………………………………………

Como será o Natal 2020?

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Diz um cego para paralítico:
- Então, como tens andado?...
- Oh, como estás a ver!...

A caminho da escola, pergunta o filho:
- Paizinho, trânsito é alguma bebida?
- Não, meu filho! Que pergunta tão 
descabida!...
- Então, porque estão sempre a falar 
no trânsito engarrafado?!...

Na escola, pergunta o professor:
- Diz-me, Jaime, quantos são os sentidos?
- Antigamente eram cinco. Agora são sete.
- Sete?! - diz o professor surpreendido!
- Sim, senhor professor: a vista, o ouvido, 
o gosto, o olfato, o tacto, o sentido 
obrigatório e o sentido proibido!

No concerto, observa o João:
- Já repararam que os músicos das 
orquestras são todos uns preguiçosos?!
- Não, nunca reparei. Porque dizes isso?
- Porque só tocam quando o maestro os 
ameaça com a batuta.

No consultório médico…
Um bêbedo queixa-se ao médico de ter 
algumas dores de garganta:
- Sente dificuldade em beber? 
- Sinto, sim, Sr. Doutor, quando é água!...

Na seara…
Pergunta a formiga à cigarra:
- Tens um cigarro? 
- Não! Sou solteira.

Na prisão…
Um ladrão, condenado mais de 50 vezes, 
adoeceu gravemente quando estava na 
cadeia. Arrependido, mandou chamar o 
padre e pediu-lhe:
- Senhor Padre, arranje-me um molho de 
chaves falsas, para eu poder entrar no Céu!






Exposição Solidária na Capela 
de São Francisco do Fundão
A Unidade de Cuidados na Comunidade do 
Fundão, a Associação Entrelaços e a Paró-
quia estabeleceram uma parceria para 
expor ao público trabalhos desenvolvidos 
no projecto social da Associação P28. É 
uma forma de assinalar o Dia Mundial da 
Saúde Mental, no âmbito do VI Ciclo de 
Saúde Mental do Fundão. A exposição 
«MANICÓMIO» pode ser visitada na 
Capela de São Francisco, no Fundão, todos 
os dias desta semana, das 15h00 às 17h00.

Reunião do Clero do novo 
Arciprestado do Fundão
O Bispo da Diocese da Guarda convocou 
os padres dos antigos arciprestados do 
Fundão, Alpedrinha e Penamacor para a 
primeira reunião do Clero do novo arci-
prestado do Fundão. A reunião decorrerá 
no Fundão esta terça-feira e servirá para 
eleger o novo Arcipreste do Fundão e o 
novo delegado ao Conselho Presbiteral. 

Catequese Familiar: 2º Ano
A primeira sessão da Escola Paroquial de 
Pais destinada aos pais e mães das crianças 
do 2º Ano de Catequese vai decorrer no 
próximo sábado, dia 17 de Outubro, às 
16h30 na Igreja Matriz do Fundão. 

Conselho Paroquial de Liturgia
No início deste novo ano pastoral, o páro-
co do Fundão tem a intenção de constituir 
o Conselho Paroquial de Liturgia. Dentro 
deste novo Conselho nascerá o novo 
Secretariado Paroquial que assumirá toda a 
Coordenação da Liturgia na paróquia. Este 
é mais um passo muito importante para a 
constituição de um novo Conselho Pastoral 
Paroquial, que a paróquia procurará formar 
no decorrer deste ano pastoral. 

Nova Carta Encíclica do Papa
A Santa Sé divulgou no seu sítio na internet 
o texto da nova Carta Encíclica do Papa 
Francisco, intitulada “Fratelli Tutti”, sobre a 
fraternidade e a amizade social. A livraria 
Paulus do Fundão também já está a dispo-
nibilizar esta edição em papel. 

Dia Mundial das Missões
No próximo Domingo, dia 18 de Outubro, 
assinala-se em todo o mundo o Dia das 
Missões, este ano com o tema: «Eis-me 
aqui, envia-me» (Is 6, 8). O Papa Francisco 
já publicou a sua mensagem para este dia. 

Primeiras Promessas dos 
Carmelitas Seculares do Fundão
As Primeiras Promessas dos novos 
Carmelitas Seculares da paróquia do 
Fundão vão acontecer no Domingo, dia 25 
de Outubro, numa Missa Solene, que será 
celebrada às 15h00, na Igreja Matriz do 
Fundão. Além do pároco e do assistente 
espiritual deste grupo de Carmelitas 
Seculares, o Padre José Luis Farinha, estará 
também presente o Padre Pedro Ferreira, 
Provincial da Ordem dos Carmelitas Des-
calços de Portugal. Esta cerimónia esteve 
agendada para dia 22 de Março, mas as 
medidas restritivas de combate à pandemia 
obrigaram ao adiamento dessa cerimónia.

Primeiras Comunhões 
reagendadas para Outubro
As Primeiras Comunhões, que estiveram 
agendadas para o início do mês de Junho, 
foram remarcadas para este mês de 
Outubro. As crianças que agora frequentam 
o 4º ano terão a oportunidade de fazer a 
sua Primeira Comunhão. O plano de 
contingência paroquial prevê que estas 
crianças sejam agrupadas em pequenos 
grupos, e distribuídas por várias Missas. 

No “Estrela da Manhã” (na RCB, 10h00/11h00) ouça a entrevista à Enf.ª Filomena, da Entrelaços

https://pt-pt.facebook.com/entrelacos.centrodeacolhimento
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

