
VIº Domingo da Páscoa - ANO A 
 

A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a desco-
brir a presença – discreta, mas eficaz e tranquilizadora – 
de Deus na caminhada histórica da Igreja. A promessa de 
Jesus – “não vos deixarei órfãos” – pode ser uma boa 
síntese do tema. 
O Evangelho apresenta-nos parte do “testamento” de 
Jesus, na ceia de despedida, em Quinta-feira Santa. Aos 
discípulos, inquietos e assustados, Jesus promete o 
“Paráclito”: Ele conduzirá a comunidade cristã em direc-
ção à verdade; e levá-la-á a uma comunhão cada vez 
mais íntima com Jesus e com o Pai.  
A comunidade cristã está unida com o Pai, através de 
Jesus, numa experiência de unidade e de comunhão de 
vida entre Deus e o homem. Nesse dia, a comunidade 
será a presença de Deus no mundo: ela e cada membro 
dela convertem-se em morada de Deus, o espaço onde 
Deus vem ao encontro dos homens. Na comunidade dos 
discípulos e através dela, realiza-se a acção salvadora de 
Deus no mundo. 
A primeira leitura mostra exactamente a comunidade 
cristã a dar testemunho da Boa Nova de Jesus e a ser 
uma presença libertadora e salvadora na vida dos ho-
mens. Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará 
e só actuará quando a comunidade aceitar viver a sua fé 
integrada numa família universal de irmãos, reunidos à 
volta do Pai e de Jesus. 
 Cada comunidade precisa de desenvolver a consciência 
de que não é um grupo autónomo e sem ligações, mas 
uma parcela de uma Igreja universal, chamada a viver na 
comunhão, na partilha, na solidariedade com todos ir-
mãos que, em qualquer canto do mundo, partilham a 
mesma fé. 
A segunda leitura exorta os crentes – confrontados com 
a hostilidade do mundo – a terem confiança, a darem um 
testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a 
todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que 
fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser o mo-
delo que os cristãos têm sempre diante dos olhos. 
 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Transmitidas às 11h30 e às 18h na Página de Facebook e no site da Paróquia 

ATENDIMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL 
 

O Cartório Paroquial já está a fazer atendimento presencial 
de segunda à sexta das 15h às 17h.  
 

Também por telefone: 219226390 ou 927 200 800 
E via mail: 
igreja.natividademm@gmail.com   
Ou sjose.algueirao@gmail.com 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS IGREJAS 
 

Neste processo de abertura do confinamento social, os 
nossos Bispos autorizaram a abertura das Igrejas para que 
os fiéis possam ir rezar em modo pessoal, respeitando as 
regras do distanciamento e da desinfeção ao entrar na 
igreja. 
Os horários da abertura das igrejas na paróquia são: 
 
IGREJA DE SÃO JOSÉ - ALGUEIRÃO 
- Segunda a sexta das 10h às 12h e das 15h às 16h30 
- Sábado das 10h às 12h 
- Domingo das 15h às 17h 
 
IGREJA DA NATIVIDADE – MEM MARTINS 
- Todos os dias da semana* das 15h às 17h 
*Exceto às quartas-feiras  

TERÇO EM FAMÍLIA 
 

Neste mês de Maio estamos a rezar o “Terço em Família” e 

com as famílias da Paróquia. Mais uma iniciativa muito bela, 

para vivermos a comunhão e participarmos em comunidade. 

Embora seja só em modo virtual, ajuda-nos a fortalecer espi-

ritualmente e faz-nos sentir Igreja viva. Convidamos todos os 

que desejam viver este mês de Maio, honrando Nossa Senho-

ra e prestando a sua homenagem filial, a unirem-se connosco, 

sintonizando-se com as redes sociais, do ZOOM, Facebook ou 

no Site da Paróquia, todos os dias às 21h00. Venha rezar con-

nosco, Maria espera por si, seja seu filho devoto. 
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«Nunca é demais refletir sobre o valor e a 
inviolabilidade da vida» 

  Semana da Vida 2020 com o tema «A fra-
gilidade humaniza a vida» 
 
O presidente da Comissão Episcopal do Laicado e 
Família, D. Joaquim Mendes, afirmou que “nunca é 
demais refletir sobre o valor e a inviolabilidade da 
vida, desde a sua conceção até à morte”, no contex-
to da Semana da Vida 2020, que hoje inicia. 
“Rezar para que cresça na humanidade a consciên-
cia do valor da vida, o cuidado da vida, o respeito e 
a defesa da vida e celebrá-la como um grande dom 
que recebemos de Deus, com profundo reconheci-
mento. A vida que temos, devemo-la a quem aceitou 
generosamente ser colaborador e aliado do Deus da 
vida”, disse D. Joaquim Mendes. 
A Igreja Católica em Portugal celebra a Semana da 
Vida 2020 com o tema ‘A fragilidade humaniza a vi-
da’, a partir desde domingo, 10 de maio, até dia 17. 
D. Joaquim explica que a pandemia do coronavírus 
Covid-19 “despertou para a realidade da fragilida-
de” e este vírus “desconhecido, invisível e incontrolá-
vel” faz “reconhecer quão frágeis” são as pessoas e 
como dependem uns dos outros. 
“Esta experiência comum da própria fragilidade des-
pertou e fez-nos crescer em humanidade, tornou-
nos mais sensíveis, mais atentos, mais solícitos uns 
para com os outros. O confinamento ajudou a co-
nhecermo-nos e a conhecermos melhor os outros, 
gerou um movimento espontâneo de proximidade e 
de grande solidariedade social, principalmente em 
relação aos mais frágeis, aos doentes, aos infetados, 
aos idosos, aos sós. Suscitou o reconhecimento em 
relação ao valor e à importância dos que heroica-
mente cuidam dos outros na linha da frente da pan-
demia”,  
Neste contexto, D. Joaquim Mendes, assinala que a 
“revolução demográfica”, que está a afetar o mun-
do, “é um daqueles ‘sinais dos tempos’ que não se 
pode deixar de levar em conta”, e destaca que os 
idosos são “testemunhas, guardiões da memória, da 
história e das raízes da fé entre as gerações mais 
jovens e a sociedade em geral”. 
A Semana da Vida assinala-se na semana do Dia In-
ternacional da Família, que se comemora a 15 de 
maio, e D. Joaquim Mendes destaca que a família “é 
um ‘tesouro escondido’ na Igreja”, por isso, esta se-
mana especial é mais uma oportunidade,  

na sequência do confinamento, para “descobrir 
este «tesouro» e consolidar a identidade da famí-
lia como ‘Igreja doméstica’”. 
“Esta Semana da Vida pode ser um tempo parti-
cular e uma oportunidade para cada família cris-
tã se redescobrir como ‘Igreja doméstica’, mani-
festação do mistério da Igreja, fortalecer os laços 
de amor e de comunhão entre os seus membros, 
de modo que, a Igreja-comunidade seja cada vez 
mais uma “família de famílias”, família amiga 
das famílias, família para os que não têm família, 
e rede de reconstrução da humanidade como fa-
mília”. 
Ao mesmo tempo, acrescenta o bispo auxiliar de 
Lisboa, “esta semana é uma oportunidade para 
“sensibilizar” a família para “o apreço e o cuidado 
dos seus membros, sobretudo dos mais frágeis e 
idosos, crescer no respeito e no amor mútuos”. 

( Ag. Ecclesia) 

Oração pela Vida 
 
Ó Maria, 
aurora do mundo novo, 
Mãe dos viventes, 
confiamos-Vos a causa da vida: 
olhai, Mãe, para o número sem fim 
de crianças a quem é impedido nascer, 
de pobres para quem se torna difícil viver, 
de homens e mulheres 
vítimas de inumana violência, 
de idosos e doentes assassinados 
pela indiferença 
ou por uma suposta compaixão. 
Fazei com que todos aqueles que crêem 
no vosso Filho 
saibam anunciar com desassombro e amor 
aos homens do nosso tempo 
o Evangelho da vida. 
Alcançai-lhes a graça de O acolher 
como um dom sempre novo, 
a alegria de O celebrar com gratidão 
em toda a Sua existência, 
e a coragem para O testemunhar 
com laboriosa tenacidade, 
para construírem, 
juntamente com todos os homens 
de boa vontade, 
a civilização da verdade e do amor, 
para louvor e glória de Deus Criador 
e amante da vida.   Amem 
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“Será um tempo simultaneamente dinâmico e de 
recolhimento, de partilha e fortemente comunitá-
rio, em que alternam momentos de inspiração 
diversa, como seja, oração, cânticos, textos bíbli-
cos e poesia, reflexão, entre outros”, lê-se no sítio 
online da Rede Cuidar da Casa Comum, que 
“oportunamente” vai divulgar o link de acesso à 
Vigília ecuménica de oração. 

( Ecclesia) 

Semana «Laudato Si» convocada pelo 
Papa 

O Papa Francisco convidou os católicos a celebrar 
Semana ‘Laudato Si’, de 16 a 24 de maio, e em Portu-
gal diversas iniciativas de oração e reflexão via online 
vão assinalar o 5.º aniversário desta encíclica ecoló-
gica e social. 
“O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam 
mais. Cuidemos da criação, dom do nosso bom Deus 
criador. Celebremos juntos a Semana Laudato Si’.  
No vídeo divulgado pelo Vaticano, o Papa questiona 
o “tipo de mundo” que a sociedade quer “deixar pa-
ra aqueles as crianças que estão crescendo” e, moti-
vado por essa pergunta, convidou à participação na 
Semana Laudato Si, que começa este sábado. 
Esta semana assinala o quinto aniversário da encícli-
ca ecológica e social do Papa e destina-se a paró-
quias, comunidades religiosas, dioceses, escolas e 
outras instituições católicas, contando com o apoio 
do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral, com o Movimento Católico Global 
pelo Clima e o Renova. 
Em Portugal, os Franciscanos vão divulgar o ‘Cântico 
das Criaturas’, que São Francisco de Assis escreveu 
há oitocentos anos, “a partir de nove versões portu-
guesas diferentes (duas são paráfrases), uma para 
cada dia”. 
A Rede Cuidar da Casa Comum (CCC) destaca do seu 
programa uma tertúlia e uma vigília ecuménica de 
oração que vai promover online, entre “outras rubri-
cas inspiradoras, para aprofundar a consciência e o 
compromisso no cuidado da casa comum e de todas 
as criaturas”. 
A tertúlia, na próxima terça-feira, pelas 21h30, conta 
com as intervenções de João Miguel Almeida – ‘A 
origem da pandemia’ –; Teresa Bartolomei – ‘Da teo-
logia da maldição a uma teologia do ecocídio’ – e 
Rita Veiga sobre ‘Voltar à “normalidade”?! Vejamos 
antes o que queremos’. 
O encontro online, que pode ser acompanhado pe-
lo Zoom, começa com “três curtas exposições” onde 
os oradores “não pretendem arrumar o assunto” 
mas partilhar pistas para “uma conversa em que se 
relacione o cuidado da casa comum com a situação 
fora dos eixos” que se vive. 
Dois dias depois, 21 de maio (quinta-feira), a rede 
CCC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) 
e da Aliança Evangélica dinamizam uma Vigília ecu-
ménica de oração intitulada ‘(Que) novos céus e no-
va terra?’, a partir das 21h30. 

Orientações da Conferência Episcopal Portuguesa 
para a celebração do Culto público católico no 
contexto da pandemia COVID-19 
 

(Continuação) 
OUTRAS CELEBRAÇÕES 
E ATIVIDADES PASTO-
RAIS 
Todas as celebrações e 
atividades pastorais, quan-
do se realizarem ainda em 

ambiente de epidemia devem observar as seguintes 
orientações e estão condicionadas ao escrupuloso 
cumprimento das normas de higiene, distanciamento e 
outras formas de proteção (uso de máscara e de luvas) 
que as autoridades de saúde prescreverem. 
  

1. Batismo de crianças 
Para a signação, no acolhimento, o ministro procederá con-
forme está previsto na admissão de catecúmenos (RICA, 
rubrica do n. 83): traça uma cruz diante da fronte de cada 
batizando, sem contacto físico; os pais, mas não os padri-
nhos (a não ser que também eles coabitem com a criança a 
batizar) farão o sinal da cruz na fronte do filho. 
Para a unção pré-batismal proceder-se-á conforme está pre-
visto no n.º 51 do Ritual Celebração do Baptismo das Crian-
ças: o ministro dirá a fórmula prevista, seguida do gesto da 
imposição das mãos sobre cada criança, mas sem contacto 
físico. 
Em todas as celebrações do Batismo proceda-se à bênção de 
água fresca e limpa. Na administração da água batismal, 
haja o cuidado de que a água derramada no ato do batismo 
não possa ser reutilizada, sendo antes escoada pelo sumi-
douro ou para uma vasilha distinta, evitando qualquer tipo 
de contacto entre os batizandos. O ministro poderá usar 
para todos os batismos a mesma concha, previamente higie-
nizada. 
Em relação à unção pós-batismal, autoriza-se a exceção já 
prevista na rubrica do n.º 125 do Ritual para o caso de o  

https://casacomum.pt/2020/05/13/semana-laudato-si/
https://casacomum.pt/2020/05/13/semana-laudato-si/
https://laudatosiweek.org/pt/activities-pt/?fbclid=IwAR2aSGkfI-1fov_-dvZ8byrVA52nL3YHsI5cmQdZpsWv_nj93wj0pe1FARY
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/franciscanos-semana-laudato-si-com-versoes-portuguesas-do-cantico-das-criaturas/
https://www.facebook.com/events/277607963625614/
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/98640087553
https://www.facebook.com/events/267498617720015/
https://www.facebook.com/events/267498617720015/
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não ser que sejam familiares que vivam na mesma 
casa. 
No rito do «Effathá» o ministro procederá como está 
previsto na celebração do Batismo de Crianças: esten-
derá a mão direita na direção dos eleitos e pronuncia-
rá a fórmula prevista (RICA 202). 
Na celebração dos Sacramentos da Iniciação, proceda
-se à bênção de água fresca e limpa, como sempre 
sucede na Vigília Pascal. Na administração da água 
batismal, haja o cuidado de que a água derramada no 
ato do batismo não possa ser reutilizada, sendo antes 
escoada pelo sumidouro ou para uma vasilha distinta, 
evitando qualquer tipo de contacto entre os batizan-
dos. O ministro usará para todos os batismos a mes-
ma concha, previamente higienizada, ou a sua mão, 
evitando qualquer contacto físico. 
Se, por motivos especiais, não se seguir a celebração 
da Confirmação, a unção pós-batismal será substituí-
da como se indicou na celebração do Batismo de cri-
anças. 
Na imposição da veste branca, rito que se pode omi-
tir, os padrinhos e madrinhas que ajudam os afilhados 
a revestir a veste higienizam as mãos antes de o fazer, 
a não ser que sejam familiares dos afilhados e vivam 
na mesma casa. 
No rito da Confirmação proceda-se como em seguida 
se dirá para este Sacramento. Os padrinhos aproxi-
mam-se dos afilhados e, com máscara, dizem o nome 
do afilhado ao Bispo abstendo-se, porém, de tocar no 
seu ombro a não ser que vivam no mesmo agregado 
familiar. 
 

3. Confirmação 
As celebrações da Confirmação estão sujeitas às mes-
mas restrições e condicionamentos da Missa domini-
cal. 
Os Bispos ponderarão a possibilidade de adiar a cele-
bração do Sacramento da Confirmação. Optando-se 
pela sua celebração, ministro e crismandos usarão 
máscara de proteção no momento da crismação. 
Sendo vários os crismandos, use-se um pouco de al-
godão embebido do Santo Crisma para cada crisma-
ção, tendo o ministro o cuidado de não tocar direta-
mente na fronte do crismando. Havendo algum con-
tacto, o ministro procederá à higienização dos dedos 
envolvidos no contacto antes de proceder à crisma-
ção de outro crismando. A saudação da paz limitar-se-
á ao diálogo, sem contacto. Após a celebração o algo-
dão utilizado na crismação será incinerado. 
Os padrinhos aproximam-se dos afilhados e, com 
máscara, dizem o nome do afilhado ao Bispo absten-
do-se, porém, de tocar no seu ombro. 
 
 

número dos batizados ser muito grande: omite-se a unção e 
diz-se a oração com a adaptação prevista no Ritual. 
Nenhum dos demais ritos da Liturgia do Batismo supõe qual-
quer contacto físico a não ser dos pais com a criança que é 
batizada. 
Com estes procedimentos, pode ser autorizada a celebração 
de Batismos quer de uma só criança, quer de várias, com con-
dicionamentos em relação à ocupação do espaço e às normas 
de higiene e distanciamento iguais às previstas para a celebra-
ção da Missa dominical. 

 
2. Iniciação cristã dos adultos  
Nos ritos do catecumenado, tanto de exorcismo como de 
bênção, a imposição das mãos far-se-á sempre sem con-
tacto físico; o gesto do sopro será substituído pelo gesto 
de estender a mão direita em direção aos candidatos e 
catecúmenos, conforme está previsto nas rubricas (RICA 
79). 
Na signação da fronte e dos sentidos, o celebrante traça 
uma cruz diante da fronte dos candidatos, de modo a 
evitar o contacto direto (RICA, rubrica do n. 83); se os 
candidatos forem muitos, o celebrante traça uma cruz 
sobre todos os candidatos ao mesmo tempo (RICA, rubri-
ca do n. 84), enquanto os catequistas e garantes traçam 
uma cruz diante da fronte dos candidatos, de modo a 
evitar o contacto direto; na signação dos sentidos, o ce-
lebrante profere as fórmulas, enquanto os catequistas e 
garantes traçam o correspondente sinal da cruz sobre 
cada candidato, mas sem contacto físico. 
Os livros dos Evangelhos a distribuir a cada catecúmeno 
deverão estar previamente higienizados e o celebrante 
procederá à higienização das mãos antes de proceder à 
sua eventual distribuição; esta far-se-á evitando qual-
quer contacto entre celebrante e catecúmenos. 
Omitem-se os ritos auxiliares já previstos como eventu-
ais no Ritual (RICA 89). 
As unções previstas no tempo do catecumenado far-se-
ão exclusivamente nas mãos dos catecúmenos, que as 
estenderão com as palmas para cima; o celebrante reali-
zará a unção servindo-se de um pouco de algodão embe-
bido no óleo dos catecúmenos, tendo o ministro o cuida-
do de não tocar diretamente nas mãos dos catecúme-
nos. Havendo algum contacto, o ministro procederá à 
higienização dos dedos  envolvidos antes de proceder à 
unção de outro catecúmeno. Após a celebração, o algo-
dão utilizado nas unções será incinerado. 
No rito da eleição, em vez de cada candidato inscrever o 
próprio nome, os nomes de todos os eleitos constarão 
numa lista e proceder-se-á conforme previsto na rubrica 
do RICA 146. No ato da eleição, os padrinhos aproximam
-se dos eleitos, mas não lhes tocam no ombro, a não ser 
que sejam familiares que vivam na mesma casa. 
Nas celebrações dos escrutínios, os padrinhos aproxi-
mam-se dos afilhados durante as preces pelos eleitos, 
mas abstêm-se de lhes por a mão direita no ombro, a  
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Os presbíteros e diáconos que auxiliarem os recém-
ordenados a revestir-se com os paramentos da sua 
ordem também higienizarão as mãos. 
 

8. Matrimónio 
As celebrações matrimoniais estão sujeitas às mes-
mas restrições e condicionamentos da Missa domini-
cal. 
Os anéis (alianças) deverão ser manipulados exclusi-
vamente pelos noivos. 
  

9. Exéquias 
As exéquias cristãs devem ser celebradas na igreja 
(com celebração da Palavra ou da Eucaristia) e/ou no 
cemitério com a presença dos familiares, tendo em 
conta as normas de segurança. 
Apesar de tal ser difícil nestes momentos de dor, não 
deixe de se recomendar a omissão de gestos de afeto 
que impliquem contacto pessoal e a importância de 
se manter a distância de segurança. 
  

10. Visitas à igreja para a oração ou adoração ao 
Santíssimo 
As igrejas podem estar abertas durante o dia para 
visitas individuais de oração ou adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, desde que se observem os requisitos 
determinados pelas autoridades de saúde. Os fiéis 
abster-se-ão de tocar em qualquer imagem ou objeto 
expostos. 
As visitas turísticas devem ser condicionadas, segun-
do as orientações das autoridades competentes. 
 

11. Ações formativas e atividades pastorais 
As atividades pastorais nos espaços eclesiais 
(paróquias, centros pastorais, casas de retiro, etc.) 
como reuniões, ajuntamentos, iniciativas culturais e 
de restauração, entre outras, seguirão as regras pre-
vistas pelas autoridades competentes. 
As atividades de catequese e outras ações formati-
vas continuarão a ser realizadas apenas por meios 
telemáticos até ao final deste ano pastoral. 
Os Bispos ponderarão a possibilidade de adiar outras 
atividades, incluindo as visitas pastorais. 
  

12. Peregrinações e romarias 
Peregrinações, procissões, festas, romarias, concen-
trações religiosas, acampamentos e outras atividades 
similares em grandes grupos, passíveis de forte pro-
pagação da epidemia, continuam suspensas até novas 
orientações. 

 

4. Primeiras Comunhões 
As festas da primeira Comunhão estão sujeitas às mes-
mas restrições e condicionamentos da Missa dominical. 
As crianças preparadas para a Primeira Comunhão, e cu-
jos pais assim o desejem, podem, de acordo com o páro-
co, fazê-la particularmente ou em pequeno número nu-
ma Missa dominical, sem excluir uma posterior participa-
ção numa celebração mais solene. 
  

5. Sacramento da Reconciliação 
Na celebração do Sacramento da Reconciliação, para 
além das medidas gerais, deve escolher-se um espaço 
amplo que permita manter o distanciamento entre con-
fessor e penitente, que usarão máscara, sem comprome-
ter a confidencialidade e o inviolável sigilo sacramental. 
Ao terminar, aconselha-se reiterar a higiene das mãos e 
a limpeza das superfícies utilizadas. 
 

6. Unção dos enfermos 
Redobrem-se os cuidados de higiene e usem-se máscaras 
de proteção, evitando-se o contacto físico na imposição 
das mãos. 
Na administração do óleo dos enfermos use-se um pou-
co de algodão embebido no óleo dos enfermos, de modo 
a evitar contacto físico. 
Os sacerdotes mais idosos ou enfermos não devem mi-
nistrar este Sacramento a pessoas que estejam infetadas 
por coronavírus. 
 

7. Ordenações 
Em termos de participantes, as ordenações estão sujeitas 
às mesmas restrições e condicionamentos da Missa do-
minical. 
Com mais do que um candidato, terá de haver procedi-
mentos de higienização entre a realização dos gestos que 
impliquem contacto com cada ordinando  
A imposição das mãos, em silêncio, do Bispo ordenante 
sobre a cabeça dos ordinandos, requerida para a valida-
de da ordenação, não terá contacto físico. 
Na ordenação de novos presbíteros, reduza-se a repre-
sentação do presbitério (membros do Cabido, formado-
res do Seminário, párocos de naturalidade, de residência 
e de estágio…); só esses farão o gesto da imposição das 
mãos, mas sem estabelecer contacto físico com os ordi-
nandos (tal não é requerido ad validitatem); na saudação 
de acolhimento na Ordem, o abraço da paz será substitu-
ído por uma vénia recíproca coletiva. 
Na ordenação dos diáconos, reduza-se a presença dos 
demais diáconos ao mínimo indispensável para a liturgia 
estacional. Na saudação de acolhimento na Ordem, o 
abraço da paz será substituído por uma vénia recíproca 
coletiva. 
Antes e depois do gesto de obediência (mãos nas mãos) 
e da unção, ordinandos e Bispo higienizarão as mãos. 
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VI Domingo de Páscoa - 17 de Maio de 2020 

A capacidade profética da Igreja na cultura e na socie-
dade actual depende da decisão de dar prioridade aos 
mais frágeis no seu seio, ouvindo a sua voz e promo-
vendo a sua integração participante. É necessário cul-
tivar e propor: 
• uma saudável espiritualidade do sofrimento; 
• uma nova e transversal pastoral da fragilidade e do 
cuidado; 
• a promoção das condições para uma competente 
participação evangélica e evangelizadora nos debates 
em curso na cultura e na sociedade contemporâneas: 
- o debate antropológico sobre a fragilidade humana; 
- o debate ético sobre a vulnerabilidade e o cuidado; 
- os debates nos fóruns de definição das consequen-
tes opções político-económico- sociais. 

“A FRAGILIDADE HUMANIZA A VIDA” 
O tema da Semana da Vida para este ano de 2020 “A 
fragilidade humaniza a Vida” foi inspirado pelo Congres-
so Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa, sob o título 
‘A Riqueza dos Anos’, que aconteceu em Roma, de 29 a 
31 de Janeiro deste ano, consagrado à fragilidade dos 
mais velhos e ao cuidado que eles nos merecem, e no 
qual participou uma delegação de Portugal. 
Mal sabíamos nós como esta problemática se iria tornar 
tão evidente e tão premente para todos, uma oportuni-
dade para reencontrarmos o sentido mais profundo da 
vida, a nossa, a dos outros, a desta casa comum que ha-
bitamos. 
Sirvam de orientação estas palavras do papa Francisco, 
na sua homilia no Domingo da Misericórdia (19 de abril): 
“Queridos irmãos e irmãs, na provação que estamos a 
atravessar, também nós, com os nossos medos e as nos-
sas dúvidas como Tomé, nos reconhecemos frágeis. Pre-
cisamos do Senhor, que, mais além das nossas fragilida-
des, vê em nós uma beleza indelével. Com Ele, desco-
brimo-nos preciosos nas nossas fragilidades. Desco-
brimos que somos como belíssimos cristais, simultanea-
mente frágeis e preciosos… Esta pandemia, porém, lem-
bra-nos que não há diferenças nem fronteiras entre 
aqueles que sofrem. Somos todos frágeis, todos iguais, 
todos preciosos.” 
Reconhecer e aceitar a própria fragilidade e cuidar das 
fragilidades em que ela se manifesta torna a pessoa mais 
humana, é condição indispensável de humanização pes-
soal. 
Conhecer e aceitar a fragilidade do outro, suportar, aco-
lher e perdoar as suas consequências e cuidar das fragili-
dades em que ela se manifesta, ajuda o outro a ser mais 
humano e humaniza as relações, que se tornam fonte de 
humanização. Isto é particularmente relevante para a 
vida das famílias. 
Cuidar dos mais frágeis humaniza-os, humaniza aquele 
que cuida e humaniza a sociedade. 
A qualidade humana de uma sociedade avalia-se na qua-
lidade dos dinamismos de solicitude e estratégias de cui-
dado dos seus membros mais frágeis. Só é verdadeira-
mente humana uma sociedade compassiva, capaz de 
promover a justiça social e os mecanismos da solidarie-
dade que a reequilibrem quando as consequências da 
fragilidade humana partilhada por todos se abatem so-
bre alguns. 
A Igreja, nascida da compaixão de Cristo bom pastor pe-
las multidões cansadas e oprimidas, que pelas suas cha-
gas nos curou, é chamada a reconhecer e cuidar das suas 
próprias fragilidades e a ser, na sociedade, sacramento 
de salvação para o mistério da fragilidade humana nas 
suas múltiplas dimensões e expressões, desenvolvendo 
processos de proximidade junto das pessoas e grupos 
que mais fragilidades experimentam.  

Amigo Paroquiano 
Participando da Eucaristia em casa 

faça o seu ofertório 
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PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5 

 

Colabore! 
Obrigado 

INICIO DAS CELEBRAÇÕES LITURGICAS PRESENCI-
AIS NAS IGREJAS 

Face ao controlo progressivo da pandemia provocada 
pelo coronavírus COVID-19 no nosso País e ao início das 
medidas de desconfinamento, iremos retomar no dia 30 
de Maio  as celebrações litúrgicas comunitárias e abertas 
e demais atos de culto público, o que corresponde à na-
tureza da Igreja, assembleia do Senhor. 
Seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde e do 
Patriarcado, estamos a trabalhar para organizar e aplicar 
tais orientações, para que os fiéis que vêm à Igreja, pos-
sam sentir-se seguros e protegidos. Na Folha Paroquial 
da próxima semana iremos dar as orientações, e os ho-
rários das celebrações. 

VIA LUCIS DOS JOVENS 
 

Este ano a Raiz ( do SMA ) ficou 

encarregue da Via Lucis que irá 

realizar-se no dia 31 de maio às 

17 horas. Será transmitida em 

formato de vídeo pelo Face-

book, pelo site da nossa paróquia e na igreja. 

Estamos à vossa espera.  


