
Serviço Litúrgico
Domingo, 12 de outubro — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 13 de outubro — 19h00
— Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, avós e tia
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás, pais e avós
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Maria Manuel Brás da Silva e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rui Filipe Gonçalves de Faria e Nuno
Quarta, 15 de outubro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e irmão
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires, esposa e família
— António Maltez de Abreu, pais e irmãos
— Carlos Alberto Gonaçlves Branco e avós
— David Francisco Ramos e família
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Manuel Boaventura Pires, esposa e filha
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria da Saúde Rocha, marido e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Martinho Brás Pires e pais
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 18 de outubro — 17h30
— Nossa Senhora do Rosário
Domingo, 19 de outubro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 18 de outubro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 19 de outubro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 9.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos

Deus convida a todos
para tomarem parte

no seu BANQUETE festivo...
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12 a 19 de outubro de 2014

Dia Mundial das Missões
Ainda hoje há tanta gente que não conhe-

ce Jesus Cristo. Por isso, continua a revestir-
se de grande urgência a missão ad gentes, na
qual são chamados a participar todos os mem-
bros da Igreja, pois esta é, por sua natureza,
missionária: a Igreja nasceu «em saída». O
Dia Mundial das Missões é um momento pri-
vilegiado para os fiéis dos vários Continentes
se empenharem, com a oração e gestos con-
cretos de solidariedade, no apoio às Igrejas
jovens dos territórios de missão. Trata-se de
uma ocorrência permeada de graça e alegria:
de graça, porque o Espírito Santo, enviado
pelo Pai, dá sabedoria e fortaleza a quantos
são dóceis à sua acção; de alegria, porque
Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a evange-
lizar o mundo, sustenta e acompanha a nossa
obra missionária.

No próximo fim de semana o nosso Ofer-
tyório das Missas será para as MISSÕES.



Outros assuntos
28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 25, 6-10a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Filip 4, 12-14. 19-20;
Evangelho – Mt 22, 1-14

A Palavra de Deus do último Domingo
falava-nos da vinha; a Palavra de Deus de
hoje fala-nos de banquete! Quantas vezes, na
Sagrada Escritura, o Reino dos Céus é com-
parado a um banquete! Para os orientais, o
banquete, a festa ao redor da mesa, é sinal
de bênção, pois é lugar da convivência que
dá gosto de existir, da fartura que garante a
vida e do vinho que alegra o coração. É por
isso que Jesus hoje nos diz que «O reino dos
Céus pode comparar-se a um rei que pre-
parou um banquete para o seu filho». Tra-
ta-se de um banquete preparado por Deus
para todos os povos (primeira leitura); um ban-
quete nupcial (Evangelho); bem-estar e des-
canso (salmo).

São, após a imagem da vinha dos domin-
gos anteriores, imagens bíblicas importantes
para exprimir a união entre Deus e o seu povo,
e para anunciar a salvação. A grande pará-
bola dos “convidados para as bodas” é,
mais uma vez, uma resposta de Jesus Cristo
aos “príncipes dos sacerdotes e aos anci-
ãos do povo”, que contestavam a sua auto-
ridade. A parábola do Reino é parábola de
julgamento: para ser “escolhidos” revista-
mo-nos da alegria do Evangelho e convide-
mos para a nossa mesa todos aqueles e aque-
las que nada têm, certos de que “Deus pro-
verá com abundância a todas as vossas
necessidades” (segunda leitura).

Na primeira leitura o profeta faz-nos con-

templar uma realidade surpreendente: a pro-
digiosa e generosa ação de Deus. Estes ver-
sos indicam a vinda em plenitude do Reino de
Deus. Trata-se de uma visão portentosa de
um mundo no qual o Reino de Deus é uma
realidade sem restrições.

A imaginação profética situa-o “sobre
este monte” – a montanha de Sião, Jerusa-
lém, tão amada nas Sagradas Escrituras. Este
é o lugar no qual se celebrará a grande festa,
o banquete de Deus, para o qual todos os po-
vos serão convidados.

Aí, a dor que atenaza a humanidade será
destruída para sempre: “destruirá a morte
para sempre”. Aí, a morte não é a consciên-
cia de que todos hão-de morrer, mas uma força
activa de negatividade que actua contra a
vida, a pessoa e a comunidade. Essa morte,
Deus a “destruirá”. Então, já não haverá lá-
grimas, nem causa de tristeza, nem ocasião
para lamentações. O poeta fala de uma trans-
formação radical e completa: é uma maneira
de tornar activa, no presente, a certeza do
futuro de Deus.

Segundo a descrição, o banquete é um
dom dirigido a todos. É uma mensagem de
esperança. É um banquete para celebrar o
amor de Deus pelos seres humanos. Mais
tarde, Jesus Cristo mostra que os primeiros
convidados são os que parecem estar mais
próximos do rei, mas na verdade são os que
se encontram mais afastados; portanto, são
os que recusam celebrar o amor! Então, con-
vidar os que se encontram nas “encruzilha-
das dos caminhos” é abrir a festa a todos.
Hoje, somos todos “convidados para a Ceia
do Senhor”!

Pensemos bem no modo como estamos a
viver a nossa vida cristã e, de modo especial,
a nossa Eucaristia Dominical!

Confraria do Santíssimo
A Confraria do Santíssimo Sacramento

encontra-se vaga, ou seja, sem Corpos Geren-
tes, tendo em conta que os atuais já cumpri-
ram dois mandatos.

De acordo com as informações que me
chegaram, parece estar difícil constituir os
novos corpos gerentes: Mesa Administrativa
(5 elementos), Conselho Fiscal (3 elementos)
e Mesa da Assembleia Geral (3 elementos).

Recordo que, de acordo com os estatutos,
todos os irmãos – sejam homens ou mulheres
– podem formar listas , devem votar nas elei-
ções e podem ser eleitos. Ninguém, sem justa
causa, se pode recusar a integrar os órgãos
para que for convidado, sob pena de ser ex-
cluído da Confraria.

De acordo com os estatutos, e na falta da
convocatória da Assembleia Geral para as elei-
ções, na qualidade de Órgão de Vigilância,
aceito listas para a eleição até ao próximo sá-
bado, dia 18/10/2014. A reunião para as elei-
ções fica marcada para o dia 22/10/2014, às
19h30, no final da Eucaristia, na Igreja Pa-
roquial. De acordo com os Estatutos, estão a
ser convocadas com dez dias de antecedência.
Caso não apareça(m) lista(s) para a eleição,
na mesma qualidade de Órgão de Vigilância,
e de acordo com os Estatutos, pedirei ao Se-
nhor Arcebispo a extinção da Confraria do
Santíssimo Sacramento de Vila Chã.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só vai

funcionar no seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00




