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MASS TIMES 
Monday              18h00 English 
Tuesday           09h00 Portuguese 
                           18h00 English 
Wednesday        08h00 English 
Thursday            08h00 English 
Friday                 18h00 English 
Saturday           17h30 English  
                           19h00 Portuguese 
Sunday           08h00 Portuguese 
                           10h00 English 
                           14h00 Sotho/Zulu 

 

Intentions 
10/10 17h30 Fr. E. Rosa, Deac. J. J. Montagna & Fr. V. 
Dal Bello cs 
11/10  18h00 For the family  trees of the Fontes, 
Pinheiro, Lima and Barreto families, Joao Ambrosio de 
Gouveia and deceased family, Jose Fernandes Barreto, 
Maria Correia Lima Barreto, Maria Fernanda Fontes 
Pinheiro, Vitor Sabio, Antonio Ferreira Guedes, Josefina 
Pereira Guedes, Mass Intention for the Lost Souls, Bro. 
F. Roti, Fr. L. Zanellato & Fr. F. Bau cs 
12/10   18h00 Fr. G. Pandolfi & Fr. G. Dalla Presa cs 
13/10   18h00 Fr. R. Secchia, Fr. A. Pierini & Fr. S. 
Bernardi cs 
14/10   08h00 Fr. L. Gaborin & Fr. R. Rizzato 
15/10   08h00 Walter Middleton Birthday Blessings 
16/10   18h00 Fr. M. Ferronato, Fr. L. Corso & Fr. E. 
Napetti cs 
Monthly Int. / Trintário:  

XXVIII Domingo – Ano A:  
No nosso texto, a questão 
decisiva não é se Deus 
convida ou se não convida; 
mas é se se aceita ou se não 
se aceita o convite de Deus 
para o “banquete” do Reino. 
Os convidados que não 
aceitaram o convite 
representam aqueles que 
estão demasiado preocupados 

a dirigir uma empresa de sucesso, ou a 
escalar a vida a pulso, ou a conquistar os seus 
cinco minutos de fama, ou a impor aos outros 
os seus próprios esquemas e projectos, ou a 
explorar o bem estar que o dinheiro lhes 
conquistou e não têm tempo para os desafios 
de Deus. Vivemos obcecados com o imediato, 
o politicamente correcto, o palpável, o 
material, e prescindimos dos valores eternos, 
duradouros, exigentes, que exigem o dom da 
própria vida. A questão é: onde é que está a 
verdadeira felicidade? Nos valores do Reino, 
ou nesses valores efémeros que nos 
absorvem e nos dominam? 
Os convidados que não aceitaram o convite 
representam também aqueles que estão 
instalados na sua auto-suficiência, nas suas 
certezas, seguranças e preconceitos e não 
têm o coração aberto e disponível para as 
propostas de Deus. Trata-se, muitas vezes, de 
pessoas sérias e boas, que se empenham 
seriamente na comunidade cristã e que 
desempenham papéis fundamentais na 
estruturação dos organismos paroquiais… 
Mas “nunca se enganam e raramente têm 
dúvidas”; sabem tudo sobre Deus, já 
construíram um deus à medida dos seus 
interesses, desejos e projectos e não se 
deixam questionar nem interpelar. Os seus 
corações estão, também, fechados à novidade 
de Deus. 
Os convidados que aceitaram o convite 
representam todos aqueles que, apesar dos 

seus limites e do seu pecado, têm o coração 
disponível para Deus e para os desafios que 
Ele faz. Percebem os limites da sua miséria e 
finitude e estão permanentemente à espera 
que Deus lhes ofereça a salvação. São 
humildes, pobres, simples, confiam em Deus e 
na salvação que Ele quer oferecer a cada 
homem e a cada mulher e estão dispostos a 
acolher os desafios de Deus. 
A parábola do homem que não vestiu o traje 
apropriado convida-nos a considerar que a 
salvação não é uma conquista, feita de uma 
vez por todas, mas um sim a Deus sempre 
renovado, e que implica um compromisso real, 
sério e exigente com os valores de Deus. 
Implica uma opção coerente, contínua, diária 
com a opção que eu fiz no Baptismo… Não é 
um compromisso de “meias tintas”, de 
tentativas falhadas, de “tanto se me dá como 
se me deu”; mas é um compromisso sério e 
coerente com essa vida nova que Jesus me 
apresentou. 
 

Reza do Terço em outubro: Estaremos 
rezando o Rosário diariamente durante o mês de 
outubro às 16h00 em português e 17h00 em inglês 
pela Gruta. Todos bem-vindos para participar. 
 

Reza do Terço aos sábados às 15h na 
Gruta: 17 de outubro: Chama De Amor, 24 de 
outubro: Nigeriano, 31 de outubro: Jovens, 7 de 
novembro Malauianos, 14 de novembro: 
RENEW, 21 de novembro Proclamadores, 28 de 
novembro francês, 5 de dezembro SPRED 
 

Imagem de Nossa Senhora: Se você gostaria 
de levar a imagem de Nossa Senhora para casa 
por uma semana, entre em contato com a Zaira no 
060 966 3689. 
 

Procissão de Nossa 
Senhora de Fátima: 
Segunda-feira 12 de 
outubro de 2020 às 19h00. 
As reservas são essenciais 
para a missa. Entre em 
contato com Vera de 
segunda-feira, 5 de outubro 

a quinta-feira, dia 8 de outubro para reservar o seu 
lugar. Para a sua reserva, forneça os seguintes 
dados: Nome e Apelido, Número de telefone e 
idade. Serão dados bilhetes que permitirão acesso 
à igreja durante a procissão. 
 

Retomada dos grupos paroquiais: 
Gostaríamos de informar a todos que alguns dos 
nossos grupos começaram a retomar as suas 
reuniões. O Grupo de Oração Carismático abrirá 
no dia 22 de outubro  com missa às 20h00. Entre 
em contato com os lideres para mais detalhes. 
 

“Fratelli tutti”. Arcebispo de Braga: cada 
vida, é vida em comum: O Papa assinou a 3 
de outubro a sua nova Encíclica: “Fratelli Tutti”, 
“Todos irmãos”. Com esta expressão, o Papa 
Francisco recorda o Santo de Assis e propõe “uma 
forma de vida com sabor a Evangelho”. O 
Evangelho de Jesus: amar o próximo como a ti 
mesmo. Ouça e compartilhe  
Anseio mundial de fraternidade 
A nova Encíclica, terceira do pontificado de 
Francisco, é um texto dedicado à fraternidade e à 
amizade social que procura acender uma luz de 
esperança numa humanidade sofrida. 
Especialmente neste tempo de pandemia. 
O Papa Francisco refere-se, precisamente à covid-
19, logo no número 7 da sua Encíclica afirmando 
que esta doença “irrompeu de forma inesperada” 
tendo deixado “a descoberto as nossas falsas 
seguranças”. “Desejo ardentemente que, neste 
tempo que nos cabe viver, reconhecendo a 
dignidade de cada pessoa humana, possamos 
fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de 
fraternidade” – afirma Francisco na sua Encíclica. 
 

Marcação para a Missa: Para reservar, por 

favor, entre em contato com a Vera no celular da 
Paróquia no 0796044346 via Whatsapp ou e-mail. 
Todas as reservas devem ser feitas entre segundas 
e quintas das 08h30 às 13h00. Para a sua reserva, 
forneça os seguintes dados: Nome e Apelido, 
Número de telefone e idade. 
 

Caixas de coleta: Caixas foram colocadas na 

entrada da igreja para as colheitas deacordo com 
os regulamentos para Covid-19. Pedimos que 
vocês coloquem as doações para a igreja nessas 
caixas. Obrigado pela vossa compreensão. 
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