
A liturgia deste domingo propõe-nos o te-
ma da "salvação". Diz-nos que o acesso ao 
"Reino" - à vida plena, à felicidade total 
("salvação") - é um dom que Deus oferece 
a todos os homens e mulheres, sem excep-
ção; mas, para lá chegar, é preciso renunci-
ar a uma vida baseada nesses valores que 
nos tornam orgulhosos, egoístas, prepo-
tentes, auto-suficientes, e seguir Jesus no 
seu caminho de amor, de entrega, de dom 
da vida. 

Na primeira leitura, um profeta não identifi-
cado propõe-nos a visão da comunidade 
escatológica: será uma comunidade univer-
sal, à qual terão acesso todos os povos da 
terra, sem excepção. Os próprios pagãos 
serão chamados a testemunhar a Boa Nova 
de Deus e serão convidados para o serviço 
de Deus, sem qualquer discriminação base-
ada na raça, na etnia ou na origem. 

No Evangelho, Jesus - confrontado com 
uma pergunta acerca do número dos que 
se salvam - sugere que o banquete do 
"Reino" é para todos; no entanto, não há 
entradas garantidas, nem bilhetes reserva-
dos: é preciso fazer uma opção pela "porta 
estreita" e aceitar seguir Jesus no dom da 
vida e no amor total aos irmãos. 

A segunda leitura parece, à primeira vista, 
apresentar um tema um tanto deslocado e 
marginal, em relação ao que nos é proposto 
pelas outras duas leituras; no entanto, as 
ideias propostas são uma outra forma de 
abordar a questão da "porta estreita": o 
verdadeiro crente enfrenta com coragem 
os sofrimentos e provações, vê neles sinais 
do amor de Deus que, dessa forma, educa, 
corrige, mostra o sem sentido de certas 
opções e nos prepara para a vida nova do 
"Reino".  
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EUCARISTIAS E INTENÇÕES PARA A PRÓXIMA SEMANA 

CAPELA de SÃO ROQUE 
Continuamos a preparar a Capela de São Roque para ser reaberta ao culto ao serviço da Co-
munidade Paroquial. As ajudas que possam partilhar connosco para as obras e restauro das 
imagens podem ser colocadas na caixa que se encontra junto à imagem, na Igreja Paroquial.  

XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 

TODOS chamados à MESA do REINO... 

 Para nós, assumidamente cristãos, onde está 
a salvação?  
Jesus dizia que, no banquete do "Reino", mui-
tos apareceriam a dizer: "comemos e bebe-
mos contigo e tu ensinaste nas nossas pra-
ças"; mas receberiam como resposta: "não sei 
de onde sois; afastai-vos de mim todos os que 
praticais a iniquidade". Este aviso toca de for-
ma especial aqueles que conheceram bem 
Jesus, que se sentaram com Ele à mesa (da 
Eucaristia), que escutaram as suas palavras, 

que fizeram parte do conselho pastoral da 
paróquia, que foram fiéis guardiães das cha-
ves da igreja ou dos cheques da conta bancá-
ria paroquial, que até, se calhar, se sentaram 
em tronos episcopais ou papais... mas que 
nunca se preocuparam em entrar pela "porta 
estreita" do serviço, da simplicidade, do amor, 
do dom da vida. Esses — Jesus é perfeitamen-
te claro e objectivo — não terão lugar no 
"Reino". 

Textos de  www.dehonianos.org/portal/liturgia  

SÁBADO           31 XXII DOMINGO de TEMPO COMUM — Vespertinas 

Santuário 16h00 Início da NOVENA de preparação da 126.ª PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL 

Igreja       19h00 † Maria José Teixeira Ferreira e Maria Rosa Teixeira Ferreira  
† Manuel Gonçalves, Emília Fernandes e filhos Belém e José 
† José Fraga Fernandes, João, Olívia e António Maria Fraga 
† Maria das Dores Martins da Costa e Birílio Martins                        † Josefina da Rocha 
† António Araújo Rocha e Josefa Maria Freitas'                            † Maria Pereira Batista  
† Maria da Cunha e Silva e  António Fernandes                  † José Abreu Vieira e Família 
† Francisco da Costa, Emília Soares e Filho    † José Ferreira, Maria Nogueira e Família 
† Manuel Teixeira e Maria Araújo dos Anjos' 
† Maria do Céu Freitas e Francisco Teixeira 

DOMINGO       01 XXII DOMINGO de TEMPO COMUM  

Igreja        10h00 † Ana Fernandes                                                        † Evaristo de Oliveira 
† Joaquim Ferreira e Maria Rosa Teixeira 

Santuário 11h30 †  

Santuário16h00 NOVENA de preparação da 126.ª PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL 
No final da Eucaristia, pelas 17h30, a imagem de Nossa Senhora da Penha será con-
duzida, em cortejo automóvel, até à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde 
decorrerá a NOVENA: de segunda a quinta, às 21h00; na Sexta, às 19h00. 
Sexta, dia 6, 21h30 — Concerto pelo Coral Magistrói, de Barcelos. 
Sábado, dia 7, 21h30 — Procissão de Velas até à Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 

Da escuta do EVANGELHO ao testemunho de VIDA 

Nota importante: as crianças até aos 6 anos 
têm que se inscrever  

para ter lugar no autocarro. VILA NOVA de FAMALICÃO 


