
“A PALAVRA DE DEUS” 
 

A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum convida-
nos a tomar consciência da importância da Palavra de 
Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos 
crentes. 
A primeira leitura garante-nos que a Palavra de Deus é 
verdadeiramente fecunda e criadora de vida. Ela dá-nos 
esperança, indica-nos os caminhos que devemos percor-
rer e dá-nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sem-
pre eficaz e produz sempre efeito, embora não actue 
sempre de acordo com os nossos interesses e critérios. 
O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma refle-
xão sobre a forma como acolhemos a Palavra e exorta-
nos a ser uma “boa terra”, disponível para escutar as 
propostas de Jesus, para as acolher e para deixar que 
elas dêem abundantes frutos na nossa vida de cada dia. 
Garante-nos também que o “Reino” proposto por Jesus 
será uma realidade imparável, onde se manifestará em 
todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus. 
A segunda leitura apresenta uma temática (a solidarieda-
de entre o homem e o resto da criação) que, à primeira 
vista, não está relacionada com o tema deste domingo – 
a Palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a Pa-
lavra de Deus é que fornece os critérios para que o ho-
mem possa viver “segundo o Espírito” e para que ele 
possa construir o “novo céu e a nova terra” com que so-
nhamos. 
A parábola, do evangelho na sua forma original (vers. 1-
9) refere-se à inevitável erupção do “Reino”, à sua força 
e aos resultados maravilhosos que o “Reino” alcançará… 
Com frequência, olhamos o mundo que nos rodeia e fica-
mos desanimados com o materialismo, a futilidade, os 
falsos valores que marcam a vida de muitos homens e 
mulheres do nosso tempo. Perguntamo-nos se vale a 
pena anunciar a proposta libertadora de Jesus num mun-
do que vive obcecado com as riquezas, com os prazeres, 
com os valores materiais… O Evangelho de hoje respon-
de: “coragem! Não desanimeis pois, apesar do aparente 
fracasso, o ‘Reino’ é uma realidade imparável; e o resul-
tado final será algo de surpreendente, de maravilhoso, 
de inimaginável”. 
 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XX . N.º 906 XV Domingo do Tempo Comum. Ano A 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 19h (Algueirão) 

HORÁRIO DAS MISSAS DE VERÃO 
NA PARÓQUIA 

 

Como já é habitual no verão, tempo de férias, as Missas 
na Paróquia são reduzidas e distribuídas em vários horá-
rios nos três núcleos.  
Este horário tem início no dia 13 de Julho e prolonga-se 
até 6 de setembro. 
 

Missas Vespertinas ao Sábado 
Mercês: 17h 
Igreja da Natividade: 18h 
Igreja do Algueirão: 19h 
 

Domingo  
Igreja da Natividade: 9h30 
Mercês (Escola Visconde de Juromenha): 10h30 
Igreja do Algueirão: 11h30 e 19h 
 

Durante a semana 
Igreja da Natividade: 9h - Terça e quinta- feira  
Salão das Mercês: 18h - Quarta e sexta-feira  
Igreja do Algueirão:19h - todos os dias  

Horários do Cartório Paroquial do Algueirão 
 
Segunda-feira a Sexta-feira das 15h às 18h30 
Sábado - 10h às 13h 

 

Abertura da Igreja da Natividade 
 
Terça-feira - 08h30 às 12h / 15h às 17h 
Quinta-feira - 08h30 às 12h 
Sexta-feira - 15h às 17h 
Sábado - 15h às 19h 
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HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA IGREJA 
 

Houve grande entusiasmo popular para a constru-

ção da nova igreja em Algueirão Mem Martins, com 

especial destaque para a família Lopes Miranda, em 

particular os irmãos Crispim e Artur. 

Foi este último quem negociou com a Câmara Muni-

cipal de Sintra as permutas, cedências e arranjos de 

várias áreas de terrenos de forma a destacar uma 

área de 6370 m2 onde está implementada a igreja e 

os seus anexos. 

Também foi de particular relevância em todo este 

processo o empenho e a perseverança do Pe. Alfre-

do Guilherme Coelho Ferreira, Prior da freguesia de 

São Pedro de Penaferrim. 

 

O citado terreno, em princípio cedido verbalmente 

pelo presidente da Câmara Dr. César Moreira Bap-

tista, só viria à posse da Igreja através de escritura 

de “CEDÊNCIA GRATUITA”, celebrada no dia 5 de 

junho de 1984. Nesta escritura, outorgou em repre-

sentação da Fábrica da Igreja Paroquial de São José 

de Algueirão – Mem Martins com poderes para o 

ato, o Sr. Manuel Tavares Ramos. 

Acreditando na promessa verbal do Presidente e, 

mais uma vez entusiasmados, ajudados e dinamiza-

dos pelo Pe. Alfredo, um grupo de pessoas de boa 

vontade, com muita coragem e fé em Deus, mete-

ram mãos à obra… para construir a OBRA! Para isso 

foram criadas várias comissões. 

Assim, vencidas algumas burocracias de cariz cama-

rário, foi aprovado o projeto de construção da auto-

ria do Arquiteto Armando Fernandes Amorim que, o 

executou a título gracioso. 

 

Toda a parte de engenharia, incluindo os cálculos 

de estabilidade, foi da responsabilidade do Enge-

nheiro Civil Francisco Sousa Guerra.  

A cerimónia de bênção e lançamento da 1ª pedra 
teve lugar no dia 15 de agosto de 1959. Presidiu 
a esta cerimónia o Arcebispo de Mitilene, D. Ma-
nuel Santos Rocha que chegou ao local pelas 
10:30, vindo num cortejo que teve início no largo 
da estação. 
Nesse cortejo, com muito público, estavam tam-
bém presentes militares da Base Aérea nº 1; vá-
rias representações de bombeiros – S. Pedro, Sin-
tra, Albarraque e Agualva Cacém -  clubes locais;  
Recreios Desportivos do Algueirão, Mem Martins 
Sport Club e Progresso Clube; escuteiros católicos 
do Algueirão, crianças das várias escolas… Fecha-
va o cortejo a banda da Sociedade Filarmónica de 
Pêro Pinheiro. 
Depois da cerimónia de cumprimentos e boas 
vindas a cargo do Pe. Alfredo, o Arcebispo de Mi-
tilene procedeu à bênção e colocação da primei-
ra pedra rodeado de muito público e com a cola-
boração de algumas individualidades presentes. 
Por debaixo dessa pedra, que tinha gravado uma 
Cruz de Cristo e a data “15-VIII-1959”, ficou um 
tubo de chumbo onde se escreveram palavras de 
circunstância. Também, como é da praxe, foram 
colocadas várias moedas correntes. 
 
Para terminar este dia histórico teve lugar uma 
missa campal, presidida por D. Manuel Santos 
Rocha, e concelebrada pelos padres Alfredo Fer-
reira (S. Pedro de Penaferrim), José da Silva Es-
trangeiro (Rio de Mouro) e Frei José Joaquim Fer-
nandes (padre Provincial dos Irmãos Hospitalei-
ros, em representação da Casa de Saúde do Te-
lhal). Estiveram também presentes a maioria das 
pessoas que assistiu à cerimónia anterior. 
No ofertório, destinado às futuras obras, foi apu-
rada a quantia de 42 382$10 (aproximadamente 
211.91€). 
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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
PASTORAL DIOCESANO 

2020-2021 
«Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias» 

Caríssimos diocesanos 
No ano pastoral 2020-2021 prosseguiremos com o 
programa atual, na receção sistemática da nossa 
Constituição Sinodal de Lisboa. 
 
A pandemia impediu-nos de realizar muitas ativida-
des previstas, no âmbito paroquial, vicarial e dioce-
sano. Ficam assim para o próximo ano pastoral, no 
cumprimento do projetado. Sempre em torno de 
dois números fulcrais da nossa Constituição Sinodal: 
“Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias”, 
onde Ele aliás nos espera (CSL, 53). E “Fazer da Igre-
ja uma rede de relações fraternas”, reforçando to-
das as instâncias de corresponsabilidade comunitá-
ria (CSL, 60). São desígnios fundamentais para evan-
gelizar o mundo e para crescer como Igreja. Cristo 
propôs-se «anunciar a Boa Nova aos pobres» (Lc 4, 
18) e o Papa Francisco escreveu assim, referindo-se 
a eles: «A nova evangelização é um convite a reco-
nhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los 
no centro do caminho da Igreja» (Evangelii Gaudi-
um, 198). 
 
Os gravíssimos problemas socioeconómicos que a 
pandemia nos trouxe destacam muito este ponto 
essencial. Prosseguindo tantas ações caritativas e 
solidárias que as comunidades e instituições eclesi-
ais desenvolveram de março para cá, o próximo ano 
pastoral não poderá ter objetivo maior do que esse. 
Assim faremos decerto. Ao mesmo tempo, crescere-
mos na corresponsabilidade eclesial, pois só em 
conjunto podemos levar por diante tal propósito.  

Aliás, a Solidários e corresponsáveis primeira bem-
aventurança é precisamente a de sermos “pobres 
em espírito”, conscientes da nossa pequenez dian-
te de Deus e carentes de auxílio e colaboração pa-
ra realizar o bem próprio e alheio, material ou es-
piritual que seja. 
 
A vida eclesial é a melhor escola da humildade e 

da misericórdia, por nos lembrar constantemente 

o Senhor Jesus, que viveu tão plenamente as duas. 

Recomeçaremos pois, a partir de setembro. Até lá, 

é tempo de preparação de ações comunitárias e 

diocesanas, podendo mesmo retomar-se a iniciati-

va das “semanas vicariais da caridade”, para se 

tornarem um bom hábito recorrente.Visam unir 

todas as paróquias de cada vigararia na resposta a 

uma carência mais específica do respetivo territó-

rio. Trabalho caritativo realizado em comum é óti-

mo estímulo para crescer como Igreja solidária e 

corresponsável. Deverá envolver a todos, desde a 

catequese, que não fica completa sem iniciação na 

caridade prática, aos vários grupos institucionais 

ou espontâneos, que deste modo também se 

evangelizam a si próprios. 

Teremos como momento alto de encontro, parti-

lha e projeção, o Congresso Diocesano da Pastoral 

Sociocaritativa, que não pudemos realizar em 

maio passado. E a receção sistemática da CSL terá 

o seu momento de avaliação na assembleia sino-

dal prevista. 

Será um ano repleto de bons motivos e boas práti-

cas, certamente. Rezemos desde já para que assim 

seja! 

Convosco,  

† Manuel, Cardeal-Patriarca 

Lisboa, 29 de junho de 2020 
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E se é chefe de família e tem filhos para educar, 
com certeza que procurará falar com mais dete-
nimento com eles, de acordo com as idades, e 
dar-lhes o bom exemplo de que não pode haver 
boas férias sem Deus, pois foi Ele que determi-
nou que havíamos de descansar… mas nunca e, 
em qualquer circunstância, nos convidou a pô-Lo 
de parte. 
Queixava-se uma mãe de que um seu filho punha 
resistências de ir à missa, em tempos letivos mais 
apertados, porque precisava de estudar e não de 
ir à Igreja. Ralhou-lhe e explicou-lhe que era um 
dever. 
 
E que ele lhe respondeu de forma pouco delica-
da: “Não percebo. No Verão, fomos para férias e 
não houve missa aos domingos para aproveitar-
mos todo o tempo de praia. Agora, que devo es-
tudar, não posso aproveitar o tempo de que pre-
ciso, porque tenho de ir à missa…” 
Em compensação, um velho amigo surpreendeu-
me, porque tinha desistido de um programa de 
férias estivais muito atraente e económico. Fi-
quei surpreendido, mas ele esclareceu-me: 
“Senhor Padre, tudo era ótimo, exceto este aspe-
to: não podia ir à missa, porque não estava pre-
vista essa situação. E não podia dar maus exem-
plos aos meus filhos…” 

Pe. Rui  da Silva 

FÉRIAS CRISTÃS OU FÉRIAS PAGÃS? 
 

Vivemos, nestes meses de Julho e Agosto, um tem-
po de férias. Tantas pessoas que deixam a sua vida 
normal de trabalho e passam uns dias com a família, 
onde se revigoram forças. Daqui a algum tempo, vê-
las-emos regressar do período de descanso para as 
suas ocupações laborais. 
Vêm com mais dinâmica e, provavelmente, lamen-
tando que, por uma ou outra razão, não pudessem 
alargar a temporada de recuperação das suas fadi-
gas laborais. Enfim, férias são férias e quem não tem 
saudades dessas ocasiões mais despreocupadas?! 
 
O cristão, porém, não pode esquecer, na sua época 
de distensão, as obrigações para com Deus que de-
ve continuar a viver. Por exemplo, não são, em prin-
cípio, santificáveis as férias de quem gasta todo o 
seu tempo num repouso em que a missa dominical 
ou as orações que é costume fazer se esfumam co-
mo nuvem secundária. 
 
Nessa altura, um filho da Igreja não vive de acordo 
com a sua fé, mas de uma forma pagã. Muito sol, 
muita praia, boa comida, bons passeios, muita con-
vivência… e Deus? É fechado na gaveta do esqueci-
mento, como se fosse um conhecido indesejável. 
O primeiro Mandamento manda-nos “adorar e 
amar a Deus sobre todas as coisas”. Vivendo nesse 
tom, Deus deixa de ser amado objetivamente e, 
muito menos, adorado, pois presta-se toda a nossa 
atenção ao que nos apetece e não àquilo que Deus 
nos pede, sempre de forma misericordiosa. 
Um bom cristão pensa sempre, antes de organizar 
as suas férias, nos seus deveres indeclináveis de fiel. 
Por isso, procura saber com naturalidade como po-
de cumprir o preceito de participar na Missa domi-
nical, no lugar de veraneio. 
 


