
VII Domingo da Páscoa - ANO A 
SOLENIDADE DA ASCENSÃO  

DO SENHOR 
  

   A Festa da As-
censão de Jesus, 
que hoje celebra-
mos, sugere que, 
no final do cami-
nho percorrido 
no amor e na 

doação, está a vida definitiva, a comunhão com De-
us. Sugere também que Jesus nos deixou o 
testemunho e que somos nós, seus seguidores, que 
devemos continuar a realizar o projecto libertador 
de Deus para os homens e para o mundo. 
   O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus 
ressuscitado com os seus discípulos, num monte da 
Galileia. A comunidade dos discípulos, reunida à vol-
ta de Jesus ressuscitado, reconhece-O como o seu 
Senhor, adora-O e recebe d’Ele a missão de contin-
uar no mundo o testemunho do “Reino”. 
   Na primeira leitura, repete-se a mensagem essen-
cial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao 
mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva 
da comunhão com Deus – a mesma vida que espera 
todos os que percorrem o mesmo “caminho” que 
Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles não 
podem ficar a olhar para o céu, numa passividade 
alienante; mas têm de ir para o meio dos homens, 
continuar o projecto de Jesus. 
   A segunda leitura convida os discípulos a terem 
consciência da esperança a que foram chamados -a 
vida plena de comunhão com Deus. Devem camin-
har ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas 
com os irmãos – membros do mesmo “corpo” – e 
em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse 
“corpo”. Cristo reside no seu “corpo” que é a Igreja; 
e é nela que Se torna, hoje, presente no meio dos 
homens.                                                         Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XX . N.º 903 VII Domingo de Páscoa. Ano A 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Algueirão: 11h30|18h00|21h00; Mem-Martins: 9h30|12h00|19h00; Mercês: 10h30 

HORÁRIOS DAS MISSAS  

A PARTIR DE 30 DE MAIO 
 

Durante a Semana: 
Algueirão: Todos os dias às 19h00 
Igreja da Natividade: Terça a sexta às 9h00 
Salão das Mercês: Terça a sexta às 18h00 
 

SÁBADO: 
Algueirão:  ÀS 16h30 e às 19h00 
Igreja da Natividade:  às 18h00 
Salão das Mercês:  às 17h00 
 

DOMINGO 
Algueirão: às 11h30, às 18h00 e às 21h00 
Mem-Martins:  às 9h30, às 12h00 e às 19h00 
Mercês:  ÀS 10h30. O local desta missa não será no 
salão, mas sim na Escola Visconde Juromenha 

VIGÍLIA DE PENTECOSTES 
 

Sábado, dia 30, na Igreja do Algueirão será organizada 
uma Vigília em preparação da Solenidade de Pente-
costes, com início às 21h00.  Convidamos todos a partic-
ipar, de forma presencial, ou acompanhando pelo Face-
book, ou Site da Paróquia.  Que o Espírito Santo venha 
sobre cada um de nós transformar os nosso corações e a 
nossa vida, como aconteceu com os Apóstolos.  

Via Lucis – alteração de horas 
 

Como foi anunciado a semana passada, a Raiz do SMA, 
vai realizar a Via Lucis no dia 31 de maio, mas foi anteci-
pada para as 16h00. Será transmitida em formato de 
vídeo pelo Facebook, pelo site da nossa paróquia e na 
igreja. Obrigada pela vossa compreensão. 
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Dia da Espiga  
A sua origem, história e significados 

 
Festa da Ascensão, ou Quinta Feira da Ascensão, é 
uma festa marcadamente Católica, sendo feriado 
municipal em muitos concelhos de Portugal. No en-
tanto, em simultâneo com ela e provavelmente com 
maior adesão, celebra-se o Dia da Espiga, ou Quinta 
Feira da Espiga. 
 

A Origem da Tradição 
 

Os rituais pagãos, com especial enfoque nas cultu-
ras célticas e romanas, de celebração das primeiras 
colheitas, e pedido pela qualidade e quantidade 
destas, remontam à antiguidade. 
Costumavam-se observar pelo meio da Primavera, 
mais ou menos no actual Maio, e sempre tiveram 
grande implementação Popular. 
Com a chegada do Cristianismo e tendo em conta as 
datas das celebrações da Páscoa, acabou por, em 
Portugal, se colar à Festa da Ascensão, celebrada 39 
dias depois da Páscoa, até porque era um Feriado 
oficial em Portugal. 
 

Dia da Espiga do Século XX aos dias de Hoje 
 
No Dia da Espiga as pessoas iam 
pelos prados em busca dos 
vários constituintes do Ramo da 
Espiga. No entanto com a cres-
cente migração para as grandes 
cidades e a industrialização 
começou a haver cada vez mais 
dificuldade em cumprir este pre-
ceito por si próprio. A isto se jun-
tou, em 1952, o fim deste Feri-

ado Nacional. Obrigada a abdicar de alguns feriados 
a Igreja Católica aceitou sacrificar a Quinta Feira da 
Ascensão como Feriado Nacional. Muitos concelhos, 
no entanto, para colmatar esse facto mantiveram-
no agora como feriado municipal. Foi assim que 
também nasceu o negócio, muito visível em Lisboa, 
do Dia da Espiga. Da região saloia, especialmente de 
Mafra, visto manter o feriado, pessoas do campo 
vão para a cidade vender estes ramos a quem tra-
balha ou vive na capital. 
Em muitos mercados da cidade também se contin-
uam a ver as vendedoras locais a venderem estes 
ramos. 

O Ramo da Espiga 
 
 
 
 
 
 
Ramo partilhado 
pela página 
da Quinta de São 
Gabriel no Face-
book 
 

O grande símbolo do Dia da Espiga é o Ramo da 
Espiga. Tradicionalmente este é colocado em 
casa, atrás da porta principal, e fica lá todo o ano. 
Isto até ser substituído no ano seguinte por um 
novo ramo. 
É tido no seu todo como um símbolo de prosper-
idade, e ao mesmo tempo de sorte. Consigo acar-
reta também algumas tradições, como a de em 
dias de trovoada atirar um pouco da espiga para 
a lareira como protecção contra os raios. 
 

Os significados dos componentes do Ra-
mo da Espiga 
 

As Espigas 
As espigas devem ser sempre em número ímpar 
e são a parte mais importante do ramo. Podem 
ser de trigo, centeio, aveia, ou qualquer outro 
cereal.Representam o pão, como a base do sus-
tento da família e a fecundidade. 
 

A Papoila 
   Com a sua cor vibrante e quente 
a Papoila significa neste ramo o amor e a vida. 
Sendo a parte mais garrida do ramo, acaba por 
ser também aquela que mais se decai com o pas-
sar do tempo, ao escurecer e secar. 
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(Sermão da Ascensão do Senhor, Mai 98, 1-
2: PLS 2, 494-495) (Sec. V) 

Ninguém subiu ao Céu, a não ser Aquele que 
desceu do Céu 

 

   Hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao Céu; 
suba também com Ele o nosso coração. 
   Ouçamos o que nos diz o Apóstolo: Se ressusci-
tastes com Cristo, saboreai as coisas do alto, 
onde Cristo está sentado à direita de Deus; aspi-
rai às coisas do alto, não às da terra. E assim co-
mo Ele subiu ao Céu sem Se afastar de nós, tam-
bém nós subimos com Ele, embora não se tenha 
realizado ainda no nosso corpo o que nos está 
prometido. Ele já foi elevado ao mais alto dos 
Céus; e, contudo, continua a sofrer na terra atra-
vés das tribulações que nós experimentamos co-
mo seus membros. Disso deu testemunho quan-
do Se fez ouvir lá do Céu, dizendo: “Saulo, Saulo, 
porque Me persegues? “E noutra ocasião: “Tive 
fome e destes-Me de comer”. 
   Porque não havemos também nós, enquanto 
trabalhamos ainda sobre a terra, de descansar já 
com Cristo no Céu, por meio da fé, esperança e 
caridade, que nos unem ao nosso Salvador? Cris-
to está no Céu, mas está também connosco; e 
nós, permanecendo na terra, estamos também 
com Ele. Ele está connosco pela sua divindade, 
pelo seu poder, pelo seu amor; nós, embora não 
possamos realizar isso pela divindade, como Ele, 
podemos realizá-lo ao menos pelo amor para 
com Ele. 
   Ele não Se afastou do Céu quando de lá baixou 
até nós; também não Se afastou de nós quando 
de novo subiu ao Céu. Ele mesmo afirma que Se 
encontrava no Céu quando vivia na terra, ao diz-
er:” Ninguém subiu ao Céu, a não ser Aquele que 
desceu do Céu, o Filho do homem, que está no 
Céu”. Isto foi dito para significar a unidade que 
existe entre Ele, nossa Cabeça, e nós, seu Corpo. 
E, ninguém senão Ele, podia realizar esta unidade 
que nos identifica com Ele mesmo, porque Ele Se 
fez Filho do homem por causa de nós, e nós por 
meio d’Ele nos tornámos filhos de Deus. 
 

(Continua...) 

O Malmequer 
Simboliza no ramo a riqueza e os bens terrenos. Isto 
pelo seu branco simbolizar a Prata e ao mesmo 
tempo o amarelo simbolizar o Ouro. 
 

A Oliveira 
A Oliveira acaba por ter um duplo significado 
no Ramo da Espiga. Em parte significa a Paz e o 
desejo pela mesma. Sendo que a oliveira é um dos 
símbolos da Paz desde a antiguidade. Ao mesmo 
tempo é o símbolo da Luz, visto do seu óleo, azeite, 
se encherem as lâmpadas que alumiavam as casas. 
Esta Luz pode ser interpretada como o sentido 
divino da mesma, significando a sabedoria divina. 
 

O Alecrim 

Tal como a Oliveira é uma presença constante pelo 
Mediterrâneo. Com o seu cheiro forte e duradouro 
é uma planta que resiste a quase tudo e simboliza 
no ramo a força e a resistência. Ao contrário 
da Papoila, avançando no ano, o seu cheiro vai-se 
aguentando e a sua presença torna-se cada vez mais 
notada no ramo. 
 

A Videira 
A representação do vinho, tão importante para a 
nossa cultura e tradição, no Ramo da Espiga, vem 
naturalmente da videira. A associação à alegria tam-
bém tão ligada ao Vinho, na nossa cultura, passa 
também por esta planta. 
Estas são as plantas principais do Ramo da Espiga, 
sendo que tradicionalmente qualquer outra planta 
que surja durante a caminhada do Dia da 
Espiga pode ser adicionada para embelezar. No en-
tanto, reza a tradição que não falte nenhuma das 
acima, para não faltar o que ela representa. 
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O homem não só é o único ser que precisa de 
vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade 
(cf. Gn 3, 21), mas também o único que tem ne-
cessidade de narrar-se a si mesmo, «revestir-se» 
de histórias para guardar a própria vida. Não 
tecemos apenas roupa, mas também histórias: 
de facto, servimo-nos da capacidade humana de 
«tecer» quer para os tecidos, quer para os textos. 
As histórias de todos os tempos têm um «tear» 
comum: a estrutura prevê «heróis» – mesmo do 
dia-a-dia – que, para alcançar um sonho, enfren-
tam situações difíceis, combatem o mal movidos 
por uma força que os torna corajosos, a força do 
amor. Mergulhando dentro das histórias, po-
demos voltar a encontrar razões heroicas para 
enfrentar os desafios da vida. 
O homem é um ente narrador, porque em devir: 
descobre-se e enriquece-se com as tramas dos 
seus dias. Mas, desde o início, a nossa narração 
está ameaçada: na história, serpeja o mal. 
 
2. Nem todas as histórias são boas 
 

«Se comeres, tornar-te-ás como Deus» (cf. Gn 3, 
4): esta tentação da serpente introduz, na trama 
da história, um nó difícil de desfazer. «Se possuí-
res…, tornar-te-ás…, conseguirás…»: sussurra ain-
da hoje a quem se utiliza do chamado storytelling 
para fins instrumentais. Quantas histórias nos 
narcotizam, convencendo-nos de que, para ser 
felizes, precisamos continuamente de ter, 
possuir, consumir. Quase não nos damos conta 
de quão ávidos nos tornamos de bisbilhotices e 
intrigas, de quanta violência e falsidade consumi-
mos. Frequentemente, nos «teares» da comuni-
cação, em vez de narrações construtivas, que so-
lidificam os laços sociais e o tecido cultural, 
produzem-se histórias devastadoras e provocató-
rias, que corroem e rompem os fios frágeis da 
convivência. Quando se misturam informações 
não verificadas, repetem discursos banais e pre-
tensamente convincentes, percutem com 
proclamações de ódio, está-se, não a tecer a his-
tória humana, mas a despojar o homem da sua 
dignidade. 
Mas, enquanto as histórias utilizadas para 
proveito próprio ou ao serviço do poder têm vida 
curta, uma história boa é capaz de transpor os 
confins do espaço e do tempo: à distância de 
séculos, permanece atual, porque nutre a vida. 

(...Continuação)    
Neste sentido diz o Apóstolo:” Assim como o corpo 
é um só e tem muitos membros, e todos os mem-
bros, apesar de serem muitos, constituem um só 
corpo, assim também é Cristo”. Não diz; «Assim é 
Cristo»; mas diz: “Assim também é Cristo”. Portan-
to, Cristo é um só corpo, formado por muitos mem-
bros. 
   Por conseguinte, desceu do Céu por misericórdia e 
ninguém mais subiu senão Ele, porque nós estamos 
n’Ele pela graça. E desta maneira, ninguém mais 
desceu senão Cristo e ninguém mais subiu além de 
Cristo; e isto não quer dizer que a dignidade da 
Cabeça se confunde com a do Corpo, mas que a uni-
dade do Corpo não se separa da Cabeça. 

(Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo) 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 
“DIA MUNDIAL DAS  

     COMUNICAÇÕES SOCIAIS” 
Domingo da Ascensão 

  
“Para que possas contar e fixar na memória” ( Ex 10, 
2). A vida faz-se história” 
Desejo dedicar a Mensagem deste ano ao tema da 
narração, pois, para não nos perdermos, penso que 
precisamos de respirar a verdade das histórias boas: 
histórias que edifiquem, e não as que destruam; his-
tórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força 
para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e 
mensagens que nos rodeiam, temos necessidade 
duma narração humana, que nos fale de nós mes-
mos e da beleza que nos habita; uma narração que 
saiba olhar o mundo e os acontecimentos com 
ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, 
revele o entrançado dos fios pelos quais estamos 
ligados uns aos outros. 
1. Tecer histórias 
O homem é um ente narrador. Desde pequenos, 
temos fome de histórias, como a temos de alimen-
to. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, 
canção, ou simples notícia, influenciam a nossa vida, 
mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes, 
decidimos aquilo que é justo ou errado com base 
nos personagens e histórias assimiladas. As narrati-
vas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e 
comportamentos, podem ajudar-nos a com-
preender e dizer quem somos. 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  

VII Domingo de Páscoa - 24 de Maio de 2020 

 
- Antes de tudo, pedimos às pessoas dos grupos 
de risco, devido à idade, ou que tenham algum 
problema de saúde, para evitarem vir à Igreja às 
celebrações dominicais. Aconselhamos a contin-
uarem a seguir em casa as Eucaristias pela Tele-
visão, ou pelo Facebook da Paróquia; 
 
- Existem outras alternativas para as pessoas 
idosas, podendo participar na Eucaristia, durante 
a semana, onde a participação de pessoas é 
menor, logo com menos riscos para a saúde;  
 
- As pessoas impossibilitadas de se ausentar, ou 
que não desejem sair de casa, podem receber a 
comunhão avisando, para tal, a Igreja, ou ligando 
para o cartório;  
 
- Para quem desejar comungar na Igreja, fora das 
Eucaristias, teremos um horário, onde um min-
istro fará uma celebração da palavra e distribuirá 
a Comunhão; 
 
- A Equipa Sacerdotal disponibilizou-se a celebrar 
mais missas além do horário habitual, uma missa 
a mais por Núcleo ao domingo, para que as pes-
soas não se concentrem numa missa, desre-
speitando o distanciamento social previsto; 
 
- Aconselhamos as pessoas a distribuírem-se nas 
eucaristias da Paróquia, também indo, se 
possível, aos outros Núcleos; 
 
- Para que tudo possa ser respeitado segundo as 
normas, foram constituídas Equipas de Ac-
olhimento para cada Eucaristia que farão o 
serviço de acolhimento e de orientação das pes-
soas. Pede-se que todos respeitem as indicações 
desta equipa;  
 
- A Igreja abrirá as portas, apenas meia hora an-
tes das celebrações;  
 
- Apenas poderá entrar na Igreja quem estiver 
com máscara, que só poderá retirar no momento 
de receber a Comunhão; 
 
- Quem chegar à Igreja, ficará na fila de espera, 
mantendo o distanciamento de dois metros.  

(...Continuação)    
Numa época em que se revela cada vez mais sofisti-
cada a falsificação, atingindo níveis exponenciais (o 
deepfake ), precisamos de sapiência para patrocinar 
e criar narrações belas, verdadeiras e boas. Necessi-
tamos de coragem para rejeitar as falsas e deprava-
das. Precisamos de paciência e discernimento para 
descobrirmos histórias que nos ajudem a não 
perder o fio, no meio das inúmeras lacerações de 
hoje; histórias que tragam à luz a verdade daquilo 
que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia a 
dia. (continua) 

[Franciscus] 

SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS FIÉIS NAS EU-
CARISTIAS PRESENCIAIS 

 
   Estamos a preparar-nos para o regresso às cele-
brações comunitárias presenciais nas nossas Igrejas. 
Graças a Deus!  Foi um período difícil porque todos 
sentíamos este vazio na nossa prática de vida cristã.    
Apesar de tudo, devemos dizer que a Igreja, mesmo 
assim, nunca esteve fechada ou parada, porque a 
Igreja das “pedras vivas”, esteve sempre viva e ati-
va, na “Igreja doméstica” nas nossas casas.  
   Esta experiência de confinamento forçado em que 
vivemos, não podendo ir à Igreja, fez-nos sentir a 
falta da Eucaristia e da vida comunitária. Foi uma 
situação inédita que nos ajudou a valorizar mais o 
sentido de comunidade que se encontra para cele-
brar o Dia do Senhor, na Eucaristia dominical e viver 
a comunhão fraterna.  
  
  Assim sendo, nos dias 30 e 31 de Maio, iniciaremos 
as nossas celebrações Eucarísticas presenciais e re-
unir-nos-emos em comunidade. Porém, com a cer-
teza de que nada vai ser como antes. Por isso temos 
de estar preparados e disponíveis a seguir e a pôr 
em prática as orientações que nos foram dadas, seja 
pela DGS, seja pela Conferência Episcopal, para que 
tudo corra de forma organizada e segura. 
Pediremos a todos que desejarem vir à Igreja, que 
venham com esta disposição e paciência para deixar 
velhos hábitos a que estavam acostumados e a 
aceitar de boa vontade aquilo que lhes for indicado. 
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- No final da celebração, permaneceremos nos 
nossos lugares até que a equipa nos dê in-
formação de saída pela porta indicada;  
 
- Devem regressar a casa, sem qualquer convívio 
no adro ou noutro espaço da Igreja; 
 
- A coleta, habitualmente feita no ofertório, ocor-
rerá ao sair da Igreja, onde estarão os elementos 
do acolhimento para a receber; 
 
- A Folha Paroquial não será publicada em papel, 
mas só digital. Quem desejar recebê-la por mail 
ou Whatsapp, faculte os seus contatos à equipa 
de acolhimento. 
 
 
Para que tudo corra bem e se cumpram as ori-
entações que devemos respeitar, é fundamental 
a colaboração de todos. Por isso é muito im-
portante obedecer à equipa de acolhimento que 
estará ali para nos orientar. Devem vir à missa 
com muita paciência e sem pressa de querer vol-
tar para casa, ou passar à frente dos outros.  
Se alguém estiver disponível para ajudar nas eq-
uipas de acolhimento, dirija-se aos sacerdotes e 
manifeste a sua disponibilidade. 
Tudo o que propomos é para o bem de todos e 
para que a Igreja não se torne um lugar de contá-
gio, onde todos podem vir com confiança e sentir 
que estão protegidos. Se as coisas não correrem 
bem, todos perdemos e poderemos também re-
gredir nas conquistas que temos feito até agora. 
 Agradecemos, desde já, a todos que estiverem 
dispostos a colaborar.  

Pe. Manuel 

 
 
- Na entrada da Igreja, os membros da equipa de 
acolhimento estarão à porta para a higienização das 
mãos de cada pessoa; 
 
- As pessoas devem evitar tocar: em portas, maça-
netas, bancos ou outros objetos da Igreja; 
 
- Um membro da equipa, acompanhará cada pessoa 
ao seu lugar que estará marcado nos bancos da 
Igreja, já preparados de acordo com o distancia-
mento exigido;  
 
- Os lugares dentro da Igreja são limitados, por isso 
quando estiverem todos ocupados, pedir-se-á às 
pessoas que tenham a disponibilidade de voltar 
noutro horário de missa, ou então participar na mis-
sa do lado de fora da Igreja, ou em outro lugar 
preparado para isso, que será orientado pela equipa 
de acolhimento; 
 
- Durante a Eucaristia não nos moveremos dos nos-
sos lugares, apenas em caso de necessidade se 
devem dirigir a um elemento do acolhimento; 
 
- Os leitores, cantores e ministros da Eucaristia 
terão os lugares marcados, onde permanecerão 
toda a Celebração; 
 
- Os leitores, antes de proferirem a leitura, devem 
desinfetar as mãos; 
 
- As casas de banho só poderão ser usadas em caso 
de emergência e acompanhados por um elemento 
da equipa de acolhimento. Pedimos que evitem a 
ida à casa de banho;            

 
- Não nos ajoelharemos durante a celebração; 
 
- Os ministros da Eucaristia, antes e depois da dis-
tribuição da comunhão, devem desinfetar as mãos; 
 
- As pessoas que irão comungar manter-se-ão nos 
seus lugares e será o Sacerdote ou ministro que irá 
levar a comunhão. A comunhão será dada só na 
mão e em silêncio; 
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VII Domingo de Páscoa - 24 de Maio de 2020 

Patriarcado apela à matrícula  
na disciplina de EMRC 

 
O Patriarcado de 
Lisboa, através 
do Secretariado 
Diocesano do 
Ensino Religioso 
(SDER), convidou 
à inscrição na 
disciplina de Ed-
ucação Moral e 
Religiosa Católica 
(EMRC), para o 
ano letivo 
2020/2021. “O 
momento de 

optar por EMRC é agora! Começaram as matrícu-
las para o ano escolar de 2020/2021. A 4 de maio 
iniciaram as matrículas para o 1.º ano de esco-
laridade, e, em breve, começará a matrícula para 
os outros anos. Assim, convidamos todos os 
professores, educadores, pais e encarregados de 
educação, párocos e catequistas, a orientar as 
nossas crianças e jovens a optar por EMRC, a 
optar pela disciplina que ensina a Vida, o Amor e a 
Esperança Cristã”, salienta um comunicado do 
SDER. 
Com o lema ‘Vem e Vê! A alegria de ser EMRC’, a 
campanha do SDER de Lisboa a apelar na matrícu-
la nesta disciplina salienta que a “EMRC tem um 
papel complementar na educação de cada aluno, 
acrescido em momentos de instabilidade” como o 
que se vive atualmente. “Por isso apelamos a que 
no próximo ano letivo os alunos frequentem a dis-
ciplina”, salienta a nota. 
 

Leitura do mundo 
O Secretariado Diocesano do Ensino Religioso frisa 
ainda que nas aulas de Educação Moral e Religiosa 
Católica “é feita uma leitura do mundo, são 
apresentados os valores e fundamentos que justi-
ficam cada ser humano, a vida, a importância e o 
respeito pelo outro”. “Em EMRC, lançam-se as se-
mentes para que as crianças e jovens comecem, 
hoje, e continuem, no futuro, a construção de um 
mundo mais justo e mais solidário, um mundo em 
que todos cuidam, porque amam”, garante o co-
municado. 

Festa da Família,  
em Óbidos, adiada para 2021 

 
    
   A Festa da Família 
2020 que iria decor-
rer no próximo dia 7 
de junho, Domingo, 
em Óbidos, foi 
“adiada para o próxi-
mo ano, mantendo-
se o local de realiza-

ção”, anunciou a Pastoral Familiar de Lisboa, nesta 
segunda-feira, 18 de maio. Segundo a nota, este adi-
amento deve-se à “pandemia COVID-19”. 
   Apesar deste adiamento, o Patriarcado de Lisboa 
anuncia que “os casais jubilares que, neste ano de 
2020, façam 10, 25, 50, 60, 70, 75 anos de casados 
podem continuar a inscrever-se até ao dia 31 de ma-
io”. “No dia 7 de junho de 2020, enviaremos a cada 
casal inscrito um documento PDF com a Bênção do 
Sr. Cardeal-Patriarca, para o endereço de e-mail 
registado na inscrição”, revela a informação, a 
propósito das bodas matrimoniais. “Para aqueles que 
pretenderem o documento em papel podem-nos 
responder a esse e-mail enviando-nos a morada e 
enviaremos o documento em papel por correio”, 
acrescenta a nota. 
   O comunicado da Pastoral Familiar de Lisboa termi-
na com o convite aos casais jubilares deste ano a par-
ticiparem na próxima Festa da Família, em 2021. 
“Estes casais ficam desde já convidados a juntarem-
se aos casais jubilares de 2021 para a celebração da 
grande Festa da Família em Óbidos no próximo 
ano!”, destaca. 


