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Ide também vós para a vinha e eu vos darei o que for justo
25º Domingo do Tempo Comum - Mês da Bíblia

Somos todos engajados no discipulado de Jesus e na missão, não importando quem veio primeiro ou quem
chegou depois. O que importa é a fé que age no amor aqui e agora. Esse é um dado fundamental da justiça

de Deus, cujos caminhos e pensamentos não são iguais aos nossos. Assim nos ensinam as Escrituras.
Aproveitemos para nos preparar para o Dia Nacional da Bíblia, no próximo domingo.

Primeira Leitura (Is 55,6-9)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
6Buscai o Senhor, enquanto pode ser
achado; invocai-o, enquanto ele está
perto. 7Abandone o ímpio seu caminho, e
o homem injusto, suas maquinações;
volte para o Senhor, que terá piedade
dele, volte para nosso Deus, que é
generoso no perdão. 8Meus pensamentos
não são como os vossos pensamentos e
vossos caminhos não são como os meus
caminhos, diz o Senhor. 9Estão meus
caminhos tão acima dos vossos caminhos
e meus pensamentos acima dos vossos
pensamentos, quanto está o céu acima da terra. -
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial 144(145)
R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!

1. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de
louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor
e muito digno de louvores e ninguém pode medir sua
grandeza.

2. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é
paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para
com todos, sua ternura abraça toda criatura.
3. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em
toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que
o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.

SegundaLeitura (Fl 1,20c-24.27a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses
Irmãos: 20cCristo vai ser glorificado no meu corpo, seja
pela minha vida, seja pela minha morte. 21Pois para
mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Entretanto,
se o viver na carne significa que meu trabalho será
frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. 23Sinto-
me atraído para os dois lados: tenho o desejo de
partir, para estar com Cristo – o que para mim seria
de longe o melhor – 24mas para vós é mais necessário
que eu continue minha vida neste mundo. 27aSó uma
coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo.
-Palavra do Senhor.

Evangelho (Mt 20,1-16a)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus
discípulos: 1"O Reino dos Céus é como a história do
patrão que saiu de madrugada para contratar
trabalhadores para a sua vinha. 2Combinou com os
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os
mandou para a vinha. 3Às nove horas da manhã, o
patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça,
desocupados, 4e lhes disse: ‘Ide também vós para a
minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. 5E
eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às
três horas da tarde, e fez a mesma coisa. 6Saindo
outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou
outros que estavam na praça, e lhes disse: ‘Por que
estais aí o dia inteiro desocupados?’ 7Eles

responderam: ‘Porque ninguém nos
contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós
também para a minha vinha’. 8Quando
chegou a tarde, o patrão disse ao
administrador: ‘Chama os trabalhadores
e paga-lhes uma diária a todos,
começando pelos últimos até os primeiros!’
9Vieram os que tinham sido contratados
às cinco da tarde e cada um recebeu uma
moeda de prata. 10Em seguida vieram os
que foram contratados primeiro, e
pensavam que iam receber mais. Porém,
cada um deles também recebeu uma
moeda de prata. 11Ao receberem o
pagamento, começaram a resmungar

contra o patrão: 12‘Estes últimos trabalharam uma
hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o
cansaço e o calor o dia inteiro’. 13Então o patrão disse
a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto contigo. Não
combinamos uma moeda de prata? 14Toma o que é
teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi
contratado por último o mesmo que dei a ti. 15Por acaso
não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo
que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou
sendo bom?’ 16aAssim, os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos”. - Palavra da Salvação.

Mês da Biblia
Ter a Bíblia em casa, não é suficiente para um cristão. É

preciso também ler o que nela está escrito. E a leitura não pode
ser feita da mesma forma como se lê um jornal ou um romance
policial. A Bíblia deve ser lida em clima de oração e com o
coração voltado para Deus, prestando atenção à mensagem
que Ele nos quer passar.

Colocar em prática o que a Bíblia propõe é o grande desafio
para os cristãos. Mahatma Gandhi, depois de ter lido a Bíblia se
desiludiu profundamente com os cristãos que levavam uma vida
em total desacordo com os ensinamentos de Jesus. Dizia ele:
“Não conheço ninguém que tenha feito mais para a
humanidade do que Jesus. O problema são vocês,
cristãos, que não vivem o que a Bíblia ensina”.

Aproveitemos a graça do mês de setembro para criar maior
familiaridade com a Palavra de Deus. Procuremos dar-lhe um
lugar de destaque em nossas casas e tirar alguns minutos do
dia para ler algum texto bíblico. Se tivermos oportunidade,
participemos de círculos e estudos da Bíblia que várias paróquias
estão nos oferecendo. Acima de tudo coloquemos em prática
o que a Palavra de Deus nos propõe. A exemplo da mãe de
Jesus, “que guardava tudo em seu coração”, guardemos a
Palavra de Deus, meditando sobre aquilo que ela nos propõe.
Acreditamos na força da família para a
evangelização, onde os pais são os primeiros
responsáveis pela educação dos filhos na
fé, na oração e em todas as virtudes,
lembrando que catequese se começa em
casa e que a família é Dom de Deus.
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    Dia     Horário                              Atividade
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14h
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13h30
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08h
09h
09h
09h
10h30
16h30
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Festa da Primavera após a Missa das 19hFesta da Primavera após a Missa das 19hFesta da Primavera após a Missa das 19hFesta da Primavera após a Missa das 19hFesta da Primavera após a Missa das 19h

Terço das Mulheres / Apostolado da Oração -  Matriz
Curso Bíblico

Expediente normal
Terço dos homens - MotiMotiMotiMotiMotivvvvvação:ação:ação:ação:ação:     Pela proteção e
prevenção das doenças da Próstata

Não haverá expediente na Matriz
Bazar Beneficente - Comunidade Santa Edwiges

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges

Missa - Pastorais, Coordenadores, Catequistas e Ministros

Catequese de 1ª Eucaristia
Bazar Beneficente- Comunidade Santa Edwiges
Encontro de Catequistas com o Arcebispo, até
16h30, no Instituto Dom Bosco
Missa -  Nossa Senhora da Defesa

26º Doming26º Doming26º Doming26º Doming26º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
DIA DA BÍBLIA,  Cel .DIA DA BÍBLIA,  Cel .DIA DA BÍBLIA,  Cel .DIA DA BÍBLIA,  Cel .DIA DA BÍBLIA,  Cel .
Missa - Matriz
Missa - Comunidade Santa Edwiges
Ginástica da 3ª Idade - Matriz
Encontro - Perseverança e Jovens
Missa - Matriz
Reunião do Conselho Geral de Pastoral - C.G.P.
Missa Solene com Imposição da Palavra - Matriz

HOJE
22 Seg

23 Ter

24 Qua

25 Qui

26 Sex

27 Sab

28 Dom

AGENDA - Outubro
Todas as Terças-Feiras 20h30: Terço dos homens
04/10 - Catequese de 1ª eucaristia e reunião de
pais/responsáveis dos catequizandos
11/10 - 13h30 - Curso de noivos - matriz
11/10 - 14h - curso de preparação - batismo
11/10 - 19h - Celebração do batismo - matriz
12/10 - Almoço comunitário
16/10- Festa de santa edwiges
19/10 - 15h - Missa de Mandatação dos Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão - Ginásio
do Colégio Salesiano

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
22 – Sto. Eugênio Lyra – 2Pr 3,27-34; Sl 14 (15) 1a.2-3ab.
3cb. 3cd-4ab.5 (R/16); Lc 8,16-18
23 – S. Pio Pietrelcine – Pr 21,1-6.10-13; Sl 118 (119),
1.27.30.34.35.44 (R/. 35a); Lc 8,19-21
24 – S. Geraldo – Pr 30,5-9; Sl 118 (119),
29.72.89.101.104.163 (R/. 105a); Lc 9,1-6
25 –S. Firmino I –  Ecl 1,2-11; Sl 89 (90),3-4.5-6.12-13.
14 e 17 (R/. 1); Lc 9,7-9
26 – Ss. Cosme e Damião – Ecl 3,1-11; Sl 143 (144),
1a e 2abc.3-4 (R/. 1a); Lc 9,18-22
27 – S. Vicente de Paula – Ecl 11, 9 – 12,8; Sl 89(90),
3-4. 5-6. 12-13. 14.17 (R/. 1); Lc 9, 43b-45
28 – Ss. Venceslau e e S. Lourenço Reuiz e Comps. – Ez 18,
25-28; Sl 24(25), 4bc-5. 6-7. 8-9 (R/. 6a); Fl 2, 1-11

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
20 – Kamila Quezada Miglioli ( * )
22 – Alicia Lancini Blanco Cadahia
22 – Isabel de Freitas Coelho
22 – Maria Aparecida Matheus
23 – Alzira Campos Santos
24 – Maria Aparecida do Nascimento
25 – Leni da Silva Campos
25 – Paola Beatrice Mariani ( * )
26 – Adriana Portas Rodrigues Bergallo
26 – Anselmo Fernandes de Oliveira
26 – Paula dos Santos Aguiar
27 – Antônio Catini Filho
27 – Maria das Graças Fontes
28 – Aparecida Fabri
28 – Emerson Tadeu Fantini Brandão
28 – José Roberto Batista de Carvalho

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

“Os últimos serão os primeiros e os
primeiros serão os últimos”

O relato dos diaristas que esperam na praça para que o dono
dos grandes latifúndios os contrate para trabalhar em seus campos
não é um caso imaginário, mas reflete muito bem a situação da
Galileia na época de Jesus.

Lida nesse contexto, com certeza o mais chamativo da parábola
para os ouvintes de Jesus é que o patrão tem um trato mais
humano com os trabalhadores da última hora; isso provoca em
seus companheiros inveja e até o assomo de uma maldição.

Essa atitude humana se manifestara normalmente no fato de
convidá-los a trabalhar para que pudessem obter a diária completa.
O que surpreende os trabalhadores da primeira hora é que os
favorecidos sejam os últimos, isto é, aqueles que o patrão contratou,
e não seus clientes habituais.

Lida no contexto do ministério de Jesus, essa parábola é uma
resposta às críticas que os adversários de Jesus faziam pela sua
aproximação com os pecadores (operários da última hora).

As primeiras comunidades cristãs descobriram que essa
parábola iluminava uma circunstância que a comunidade de
Mateus está vivendo de forma especial: os pagãos que faziam
parte da Igreja.

A parábola mostra que se trata de um dom, um presente, sem
merecimento e é igual para todos. A frase final: os últimos serão
os primeiros, e os primeiros os últimos é a expressão dessa
mudança de situação que traz consigo a chegada do Reino sob o
patronato de Deus.

Para Refletir:
Cada um tem o seu momento de se empenhar pelo serviço do
reino de Deus, seja para qual vocação seja chamado. Qual é
a sua missão em favor do reino de Deus?

21/09: Dia da Árvore
No Brasil escolheu-se este dia, pois a data é próxima ao

início da Primavera, estação onde as flores aparecem com
toda sua beleza. Árvores são essenciais à vida, e, além de
embelezá-la, mantém a umidade do ar,  controlam a
temperatura e os ventos, diminuem a poluição do planeta,
produzem oxigênio, protegem as encostas e as margens
dos rios.

No entanto, o que percebemos é a voracidade dos seres
humanos que ao verem grandes florestas só enxergam lucro.
Quanto desmatamento, quantas queimadas! Tudo pautado
numa visão de habitar o planeta de uma forma depredadora.

Até quando o capital imporá sua força contra o respeito e
o cuidado que devemos ter com toda a criação?

Salve o Dia da Àrvore!
Frei James Luiz Girardi

DÍZIMO, fé e obediência.
“Ajudar a Igreja em suas necessidades”


