
Serviço Litúrgico
Domingo, 21 de setembro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 22 de setembro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Augusto Rafael, avós e tios
— Fernando Barbosa Pires
— José Carlos Costa, pai, irmão, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Manuel Pires da Rocha, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Penteado e Felicidade
— Maria Celina Silva Sousa
— Maria Elvira Miranda Lima dos Santos, ma-

rido e filho
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Maria Alves Fernandes
— Emília Joaquina Barbosa
Quarta, 24 de setembro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Fortunato Boaventura e família
— Manuel Marucho da Silva, esposa e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz, ma-

rido e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, tios e avós
Sábado, 27 de setembro — 17h30
— Carlos Manuel Cruz da Silva (30.º Dia)
Domingo, 28 de setembro — 08h30
— Paroquianos

509

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Intenções das Missas
Sábado, 27 de setembro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 5.º Ano da Catequese
Domingo, 28 de setembro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 10.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho

O verdadeiro cristão
não faz as coisas por interesse,

ou pensando numa recompensa...
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21 a 28 de setembro de 2014

Estímulo aos Catequistas
Estive em Fátima com os idosos. Aos pés

da MÃE coloquei-vos a vós e às vossas famíli-
as, juntamente com as vossas vidas e tudo
aquilo que elas encerram de projeto, de desa-
fios, talvez também de incertezas ou mesmo
de tristezas. Tudo coloquei aos pés da Mãe.

Vós tendes em mãos a alegria do sorriso
das crianças e dos adolescentes, mulheres e
homens do amanhã. Está em vossas mãos,
porque os tendes todas as semanas convosco,
o futuro da nossa Paróquia. Do vosso teste-
munho de fé, de amor à Igreja, de empenha-
mento efetivo e afetivo com a Paróquia de-
pende a vida de todas estas dezenas de crian-
ças e adolescentes. Conto com todos vós. Conto
com a vossa alegria em servir. Conto com a
vossa Fé e oração constante para bem vosso e
dos vossos grupos. Conto com a vossa dispo-
nibilidade para servirdes (diferente de vos ser-
virdes). Contam convosco os mais novos, as
suas famílias e os paroquianos em geral. Conta
convosco o Senhor Arcebispo,  que vos envia,
como primeiro catequista.



Outros assuntos
25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 6-9;
Salmo – Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18;
2.ª Leit. – Filip 1, 20c-24. 27a;
Evangelho – Mt 20, 1-16a

A liturgia deste domingo convida-nos a des-
cobrir um Deus cujos caminhos e pensamen-
tos estão acima dos caminhos e pensamen-
tos dos homens, quanto o céu está acima da
terra. Sugere-nos, em consequência, a renún-
cia aos esquemas do mundo e à conversão
aos esquemas de Deus.

Na primeira leitura, Isaías pede ao povo
que volte 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 os valores de
Deus.

A segunda leitura apresenta-nos o exem-
plo de Paulo, que abraçou, de forma exemplar,
a lógica de Deus. Renunciou aos interesses
pessoais e aos esquemas de egoísmo e de co-
modismo, e colocou no centro da sua existên-
cia Cristo, os seus valores, o seu projeto.

O Evangelho diz-nos que Deus chama à
salvação todos os homens, sem considerar a
antiguidade na fé, os créditos, as qualidades
ou os comportamentos anteriormente assu-
midos. A Deus interessa apenas a forma como
se acolhe o seu convite. Pede-nos uma trans-
formação da nossa mentalidade, de forma a
que a nossa relação com Deus não seja mar-
cada pelo interesse, mas pelo amor e pela
gratuidade.

Antes de mais, o texto deixa claro que o
Reino de Deus é para todos sem exceção. A

todos os seus filhos, independentemente da cor
da pele, da nacionalidade, da classe social, Ele
quer oferecer a salvação e convida para tra-
balhar na sua vinha. A única coisa verdadeira-
mente decisiva é se os interpelados aceitam
ou não trabalhar na vinha de Deus.

Todos têm lugar na Igreja de Jesus e têm a
mesma dignidade e importância. Não há tra-
balhadores mais importantes do que os outros,
não há trabalhadores de primeira e de segun-
da classe. O que há são homens e mulheres
que aceitaram o convite do Senhor, não inte-
ressa se cedo ou tarde, foram trabalhar para a
sua vinha.

Na comunidade de Jesus, a idade, o tempo
de serviço, a cor da pele, a posição social, a
posição hierárquica, não servem para funda-
mentar qualquer tipo de privilégios ou qualquer
superioridade sobre os outros irmãos. Embora
com funções diversas, todos são iguais em dig-
nidade e todos devem ser acolhidos, amados e
considerados de igual forma.

Entender que Deus não é um negociante,
mas um Pai cheio de amor pelos seus filhos,
significa também renunciar a uma lógica inte-
resseira no nosso relacionamento com Ele. O
verdadeiro cristão não faz as coisas por inte-
resse, ou pensando numa recompensa, mas
porque está convicto de que esse comporta-
mento que Deus lhe propõe é o caminho para
a verdadeira vida.

Quem segue o caminho certo, é feliz, en-
contra a paz e a serenidade e colhe, durante a
caminhada nesta vida, a sua recompensa.

Peçamos ao Senhor que jamais julguemos
nossos irmãos que “chegaram depois” e dei-
xemos a misericórdia de Deus decidir os
méritos e a recompensa que cabe a cada um,
independente do tempo e da qualidade dos
serviços prestados em nossas comunidades.

Não há jovens em Vila Chã?
Caros vilachanenses!
O Grupo de Jovens de Vila-chã, não

tendo elementos suficientes para susten-
tar o projecto e uma vez que não houve
novas inscrições este ano, informa toda
a comunidade do seu encerramento.

Cientes de que demos o nosso me-
lhor à comunidade, agradecemos a todos
aqueles que passaram e deixaram de al-
guma forma uma marca no grupo de jo-
vens desta comunidade.

O Grupo de Jovens de Vila Chã
Repito agora para os JOVENS o que

escrevi há oito dias sobre a Catequese:
Infelizmente, por vezes comparamo-nos a
outras Paróquias e parece “termos ciú-
mes”. Mas que fazemos nós? Qual o nos-
so empenho e contributo?

Assim vamos perdendo as nossas ra-
zões quando exigimos da Igreja.

O Pároco

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Para marcação de Casamentos para o
próximo ano só  a partir de 1 de Outubro.




