
“DEUS PRESENTE NO MUNDO” 
 

Neste domingo, a Pa-
lavra sobre a qual va-
mos refletir recorda-
nos a presença cons-
tante de Deus no 
mundo e a vontade 
que Ele tem de ofere-
cer aos homens, a 
cada passo, a sua vida 

e a sua salvação. No entanto, a intervenção de Deus na 
história humana concretiza-se através daqueles que Ele 
chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e tes-
temunhas da sua bondade. 
 
A primeira leitura apresenta-nos o Deus da "aliança", 
que elege um Povo para com ele estabelecer laços de 
comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Jahwéh con-
fia uma missão sacerdotal: Israel deve ser o Povo reser-
vado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser um sinal 
de Deus no meio das outras nações. 
 
O Evangelho traz-nos o "discurso da missão". Nele, Ma-
teus apresenta uma catequese sobre a escolha, o chama-
mento e o envio de "doze" discípulos (que representam 
a totalidade do Povo de Deus) a anunciar o "Reino". Es-
ses "doze" serão os continuadores da missão de Jesus e 
deverão levar a proposta de salvação e de libertação, 
que Deus fez aos homens em Jesus, a toda a terra. Atra-
vés desses discípulos que aceitaram responder positiva-
mente ao chamamento de Jesus e embarcaram na aven-
tura do "Reino". Eles continuam hoje no mundo a obra 
de Jesus e anunciam - com palavras e com gestos - esse 
mundo novo de felicidade sem fim que Deus quer ofere-
cer aos homens. 
 
A segunda leitura sugere que a comunidade dos discípu-
los é fundamentalmente uma comunidade de pessoas a 
quem Deus ama. A sua missão no mundo é dar testemu-
nho do amor de Deus pelos homens - um amor eterno, 
inquebrável, gratuito e absolutamente único. 
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HORÁRIO DAS MISSAS NA PARÓQUIA 
 

Durante a Semana: 
Algueirão: Todos os dias- 19h 
Igreja da Natividade: Terça a Sexta-9h 
Salão das Mercês: Terça a Sexta-18h 
 
SÁBADO: 
Algueirão: 16h e 19h 
Igreja da Natividade: 18h 
Salão das Mercês: 17h 
 
DOMINGO: 
Algueirão: 11h30, 18h e 21h 
Igreja da Natividade: 9h30, 12h e 19h 
Mercês: 10h30 - O local desta missa não será no salão, mas 
sim na Escola Visconde Juromenha. 

SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO  
DE JESUS E CORAÇÃO DE MARIA 

 

Na próxima sexta-feira dia 19, a Igreja celebra 
a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e 

no sábado dia 20 celebra o Coração Imaculado de Maria. 
Dois corações que tanto bateram e se ofereceram por 
amor à humanidade. O amor do coração de Cristo é o mes-
mo amor misericordioso de Deus por cada um dos Seus 
filhos. O amor do coração de Maria é o amor de Mãe que 
deseja a conversão e a salvação dos seus filhos. Busque-
mos refúgio nestes corações que estão sempre abertos 
para nos acolher. Sagrados coração de Jesus e de Maria 
sede o nosso refúgio. 
 

Para celebrar em ato de gratidão estes dois corações e pa-
ra pedir novas graças de santidade, iremos celebrar as Eu-
caristias: 
Sexta feira, dia 19: 
9h - Igreja da Natividade 
11h - Igreja do Algueirão 
18h - Salão das Mercês  
19h - Igreja do Algueirão 
Sábado, dia 20: 
10h - Igreja do Algueirão – Missa ao Imaculado Coração de 
Maria 



“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/  

XI Domingo do Tempo Comum - 14 de Junho de 2020 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
(história e devoção) 

O Coração de Jesus é o foco do 

amor. A devoção ao Sagrado Cora-

ção é a devoção que vem do amor 

como princípio, que se dirige ao 

amor como fim, que emprega o 

amor como meio. Celebrando este 

grande Amor de Deus por nós, so-

mos convidados a renovar a nossa 

devoção a Jesus, manifestado concretamente na vivência 

deste amor na família, na Igreja Doméstica, na partilha 

do pão, na alegria de celebrar em comunidade a Eucaris-

tia, Vida de Jesus entregue por nós. 

Celebrar o Coração de Jesus torna-se uma importante 

ocasião pastoral para que toda a comunidade cristã no-

vamente se sensibilize para fazer deste admirável Sacrifí-

cio e Sacramento o coração da própria vida. 

A devoção ao Sagrado Coração tem a sua origem na pró-

pria Sagrada Escritura. O coração é um dos modos para 

falar do infinito amor de Deus por cada um de nós. Este 

amor chega ao seu ponto alto com a vinda de Jesus. 

 

O Coração de Jesus aparece em dois acontecimentos 

fortes do evangelho: o gesto de São João, discípulo ama-

do, encostando a sua cabeça em Jesus, durante a última 

ceia (cf. Jo 13,23); e na cruz, onde o soldado abriu o lado 

de Jesus com uma lança (cf. Jo 19,34). Num, temos o 

consolo pela dor da véspera da sua morte, e no outro, o 

sofrimento causado pelos pecados da humanidade. Estes 

dois exemplos do evangelho ajudam-nos a entender o 

apelo de Jesus, feito em 1675, a Santa Margarida Maria 

Alacoque: “Eis este coração que tanto tem amado os ho-

mens. Não recebo da maior parte senão ingratidões, des-

prezos, ultrajes, sacrilégios, indiferenças. Eis que te peço 

que a primeira sexta-feira depois da oitava do Santíssimo 

Sacramento (Corpo de Deus) seja dedicada a uma festa 

especial em ato de desagravo, para reparar as indignida-

des que recebeu durante o tempo em que esteve expos-

to sobre os altares. E prometo-te que o Meu Coração se 

dilatará para derramar com abundância as influências de 

Seu divino Amor sobre os que tributem esta divina honra 

e que procurem que ela lhe seja prestada.” 

O papa João Paulo II sempre cultivou esta devoção e in-

centivava-a a todos que desejassem crescer na amizade 

com Jesus. 

O Sagrado Coração de Jesus e Santa Margarida 
Maria Alacoque 
O Sagrado Coração de Jesus apareceu a Santa Marga-
rida Maria Alacoque, jovem religiosa da Ordem da 
Visitação, para transmitir a sua mensagem de miseri-
córdia e confiança, expressa no coração humano e 
divino do Verbo Encarnado. O Culto ao Sagrado Cora-
ção de Jesus obteve, a partir de então, grande impul-
so e espalhou-se por toda a Igreja. 
Santa Margarida Maria, que recebeu a missão de es-
palhar pelo mundo a devoção ao Sagrado Coração 
ofendido pela ingratidão dos homens, foi incompre-
endida e perseguida, até que a Providência colocou 
em seu caminho o jesuíta São Cláudio La Colombière, 
que lhe deu orientação segura e conseguiu fazer com 
que sua mensagem começasse a ser vista com outros 
olhos. Canonizada em 1920, sua festa é celebrada no 
dia 16 de outubro. 
 

Promessas do Sagrado Coração de Jesus a Santa 
Margarida Maria Alacoque 
Eu lhes darei todas as graças necessárias para o seu 
estado. 
Eu darei paz às suas famílias. 
Eu as consolarei em todas as suas aflições. 
Eu serei um refúgio seguro durante a vida e sobretu-
do na hora da morte. 
Eu lançarei abundantes bênçãos sobre todas as suas 
empresas. 
Os pecadores acharão, em meu coração, a fonte e o 
oceano infinito de misericórdia. 
As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. 
As almas fervorosas se elevarão a uma grande perfei-
ção. 
Eu mesmo abençoarei as casas onde se achar exposta 
e honrada a imagem do meu coração.  

(Aleteia) 

Oração ao Sagrado Coração de Jesus 
 

Coração de Jesus, eu confio em Vós, mas aumentai a 
minha confiança. 

Vós dissestes: "Pedi e recebereis". 
Confiando nas Vossas promessas, venho pedir Vossa 

ajuda. 
Vós estais mais interessado na nossa felicidade que nós 

mesmos. 
Por isso ponho em Vosso Coração os meus pedidos, as 

minhas preocupações, os meus sofrimentos e as minhas 
esperanças. 

Coração de Jesus, eu confio em Vós, mas aumentai a 
minha confiança.  

Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração 
semelhante ao Vosso. Amém 
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Para D. José Tolentino Mendonça, desconfinar não é 
“simplesmente voltar a ocupar o espaço, mas é po-
der, sim, habitá-lo plenamente”. O discurso comemo-
rativo desejou que cada um se sinta “protagonista de 
um projecto mais amplo e em construção”, que diz 
respeito a todos. Citando a estância 79 do Canto VI 
d’Os Lusíadas, o cardeal advertiu que “não há super - 
países, como não existem super-homens”. “Celebrar 
o Dia de Portugal significa, portanto, redescobrir e 
reforçar o pacto comunitário que é a nossa raiz”, 
apontou o arquivista e biblista da Santa Sé. O colabo-
rador do Papa citou os alertas de Francisco para de-
nunciar a “cultura da indiferença e do descarte” e 
alertar para a necessidade de promover as 
“periferias”. 
O cardeal português pediu ainda um “novo pacto am-
biental”, citando a encíclica ‘Laudato Si’, que apela a 
uma ecologia integral, na qual os seres humanos se-
jam “cuidadores sensatos” do mundo em que vivem. 
As comemorações do 10 de Junho, que estiveram pre-
vistas para a Região Autónoma da Madeira, nos 600 
anos da Descoberta do arquipélago, e África do Sul, 
foram alteradas para respeitar as regras de precaução 
sanitária no quadro da pandemia da doença Covid-19, 
segundo a Presidência da República. 
Marcelo Rebelo de Sousa elogiou, por sua vez, a res-
posta do país à pandemia, unido no “essencial”, sau-
dando o “heroísmo ilimitado” dos profissionais de 
saúde. O chefe de Estado pediu que se deixem de la-
do “cálculos pessoais e de grupo”, para que esta 
oportunidade não se perca. “Honrar os mortos, mobi-
lizar os vivos, unir as vontades, converter o medo em 
esperança, pensar diferente, fazer um Portugal do 
futuro”, concluiu. O presidente da República anunciou 
a intenção de homenagear com a Ordem do Mérito 
os profissionais de saúde que trataram o primeiro 
doente de Covid-19 em Portugal e realizar uma 
“cerimónia ecuménica” para “homenagear os mortos, 
envolvendo as suas famílias no calor humano de que 
foram privadas semana após semana”. 
 

Ecclesia 

COMEMORAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL 
 

O cardeal D. José To-
lentino Mendonça, 
presidente das Come-
morações do Dia de 
Portugal, de Camões e 
das Comunidades Por-
tuguesas, defendeu, 

no Mosteiro dos Jerónimos, um pacto entre gerações, 
para a construção de uma nova sociedade. 
“Precisamos de uma visão mais inclusiva do contributo 
das várias gerações”, com limitações impostas por causa 
da pandemia de Covid-19.  O cardeal madeirense assina-
lou que a “tempestade” provocada pela crise sanitária 
obriga todos, como comunidade, “a reflectir sobre a situ-
ação dos idosos em Portugal e nesta Europa da qual so-
mos parte”. Para o responsável, os idosos são as 
“principais vítimas da pandemia”, do ponto de vista da 
saúde e socialmente, “mais sós, mais pobres, remetidos 
muitas vezes para precários contextos de institucionali-
zação”. “Temos de rejeitar firmemente a tese de que 
uma esperança de vida mais breve determina uma dimi-
nuição intrínseca. A vida é um valor sem variações”, 
acrescentou. O cardeal madeirense convidou a aprofun-
dar o contributo dos mais velhos, convidando-os a assu-
mir-se como “mediadores de vida” para as novas gera-
ções. A intervenção evocou ainda a geração com menos 
de 35 anos, atingida em pouco tempo por uma segunda 
crise que coloca em causa os seus projectos de 
“autonomia social e de formação de família”, e a impor-
tância de promover políticas de “integração. 
D. José Tolentino Mendonça destacou o sentido da per-
tença a uma nação e sustentou que o amor a um país 
exige “não só a admiração e o orgulho, mas também a 
compaixão”, como “exercício efectivo de fraternidade”. 
Apresentando-se como representante da “comunidade 
de concidadãos”, incluindo as “extensas redes” da diás-
pora, o cardeal sustentou que “cada português é uma 
expressão de Portugal e é chamado a sentir-se responsá-
vel por ele”. “Portugal é uma viagem que fazemos juntos 
há quase nove séculos”, procurando criar “uma comuni-
dade aberta e justa”, acrescentou. A intervenção apon-
tou ainda à figura de Camões e o “extraordinário mapa 
mental do Portugal do seu tempo” que deixou n’Os Lusí-
adas. “Camões desconfinou Portugal”, sustentou o presi-
dente das Comemorações. 
“A quem tivesse dúvidas sobre o papel central da cultura, 
das artes ou do pensamento na construção de um país, 
bastaria pensar nisso: Camões desconfinou Portugal no 
século XVI e continua a ser, para a nossa época, um pre-
claro mestre na arte do desconfinamento”. 
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FOTOS DAS MISSAS PAPA CONVIDA CATÓLICOS A IMITAR 
EXEMPLO DE SANTO ANTÓNIO 

 
O Papa convidou os católicos a imitar 
a vida de Santo António, numa men-
sagem enviada ao ministro-geral da 
Ordem dos Frades Menores Conven-
tuais por ocasião dos 800 anos da 
vocação franciscana do santo portu-
guês. Francisco dirige-se em particu-
lar aos “religiosos e devotos francis-

canos de Santo António espalhados pelo mundo”, para 
que possam “experimentar a mesma santa inquietação 
que o levou pelas estradas do mundo a testemunhar, 
com palavras e obras, o amor de Deus”. 
A carta, divulgada pelo portal de notícias do Vaticano, 
destaca o exemplo do religioso português perante “as 
dificuldades das famílias, os pobres e desfavorecidos”, 
bem como a “paixão pela verdade e justiça”. O Papa con-
sidera que a vida de António, “santo antigo, mas tão mo-
derno”, ainda hoje pode “suscitar um generoso compro-
misso de doação, em sinal de fraternidade”. “É necessá-
rio ver o Senhor no rosto de cada irmão e irmã, ofere-
cendo a todos consolação, esperança e a possibilidade 
de encontrar a Palavra de Deus sobre a qual ancorar a 
própria vida”, escreve. 
Francisco recorda que há 800 anos, em Coimbra, o jovem 
Fernando, natural de Lisboa, ao saber do martírio de cin-
co franciscanos, mortos por causa da fé cristã em Marro-
cos, decidiu “transformar a sua vida”. O religioso deixou 
a sua terra e embarcou numa viagem, “símbolo do seu 
próprio caminho espiritual de conversão”, expli-
ca. “Primeiro foi para Marrocos, determinado a viver 
corajosamente o Evangelho nos passos dos franciscanos 
ali martirizados; depois desembarcou na Sicília, após um 
naufrágio nas costas da Itália, como acontece hoje com 
tantos dos nossos irmãos e irmãs”, escreve o pontífice. 
O Papa considera que foi um “desígnio providencial de 
Deus” que levou António ao encontro de Francisco de 
Assis. Fernando Martins de Bulhões nasceu, em Lisboa, 
por volta de 1195; depois de ter recebido a primeira ins-
trução junto à Sé, aos 15 anos, entra no Mosteiro de São 
Vicente de Fora, onde prossegue a sua formação; ingres-
saria depois no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, sen-
do ordenado sacerdote, aos 25 anos. 
Em fevereiro de 1220, chegam ao Mosteiro de Santa 
Cruz, em Coimbra, as relíquias dos cinco missionários 
franciscanos que tinham sido martirizados, em Marro-
cos; o religioso troca o mosteiro de Santa Cruz pelo po-
bre ermitério de Santo Antão dos Olivais, muda de nome 
e assume o de António. Instituições religiosas e públicas 
nas cidades de Coimbra e Lisboa estão a celebrar o Jubi-
leu dos 800 anos de Santo António como franciscano. 
      Ecclesia 


