
“DEUS QUE AMA E ACEITA” 
 

A liturgia do 25º Domingo do 
Tempo Comum convida-nos a 
descobrir um Deus cujos cami-
nhos e cujos pensamentos estão 
acima dos caminhos e dos pensa-

mentos dos homens, quanto o céu está acima da terra. 
Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas 
do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. 
A primeira leitura pede aos crentes que voltem para 
Deus. “Voltar para Deus” é um movimento que exige 
uma transformação radical do homem, de forma a que 
os seus pensamentos e ações reflitam a lógica, as pers-
petivas e os valores de Deus. 
O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os 
homens, sem considerar a antiguidade na fé, os créditos, 
as qualidades ou os comportamentos anteriormente as-
sumidos. A Deus interessa apenas a forma como se aco-
lhe o seu convite. Pede-nos uma transformação da nossa 
mentalidade, de forma a que a nossa relação com Deus 
não seja marcada pelo interesse, mas pelo amor e pela 
gratuidade. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cris-
tão, Paulo, que abraçou, de forma exemplar, a lógica de 
Deus. Renunciou aos interesses pessoais e aos esquemas 
de egoísmo e de comodismo, e colocou no centro da sua 
existência Cristo, os seus valores, o seu projeto. 
Com alguma frequência encontramos cristãos que não 
entendem porque é que Deus ama e aceita, em pé de 
igualdade os filhos da primeira hora e aqueles que só 
tardiamente responderam ao apelo do Reino. 
Aquilo que devemos entender é, que Deus não é um ne-
gociante, mas um Pai cheio de amor pelos seus filhos, e 
isto já nos leva a renunciar a uma lógica interesseira no 
nosso relacionamento com Ele. O cristão não faz as coi-
sas por interesse, ou de olhos postos numa recompensa 
(o céu, a “sorte” na vida, a eliminação da doença, o adivi-
nhar a chave da lotaria), mas porque está convicto de 
que esse comportamento que Deus lhe propõe é o cami-
nho para a verdadeira vida. Quem segue o caminho cer-
to, é feliz, encontra a paz e a serenidade e colhe, logo aí, 
a sua recompensa. 
 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 12h (Mem Martins); 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

Abertura do ano Pastoral 
No domingo, 27 de setembro, teremos a abertura do ano 
Pastoral Paroquial. O encontro será na Escola Visconde 
Juromenha na Tapada das Mercês  atrás das Finanças. To-
da a paróquia está convidada a viver este momento comu-
nitário de arranque do novo ano pastoral.  
 

Programa:  
15h30 - Chegada e acolhimento  
15h45 -  Apresentação do tema do ano pastoral 
16h45 - Intervalo: visita à exposição fotográfica “60 anos 
da Igreja do Algueirão” 
17h00 -  Celebração eucarística 
 

Catequese 
-A partir deste domingo, retomamos a catequese presenci-
al com as crianças que a frequentaram, durante este ano, 
para concluir a caminhada interrompida por causa da pan-
demia. Convidamos os pais a trazerem os seus filhos para a 
catequese.  
 

-Iniciaram-se as inscrições para o ano 2020/2021, nos três 
núcleos: Convidamos a inscreverem as crianças que com-
pletaram 7 anos. Também estão abertas as inscrições para 
a catequese de jovens e adultos, nos seguintes horários: 
Algueirão 
Sábado: 15h00 - 17h30 
Mem Martins 
Sábado: 14h30 - 17h00 
Mercês 
Sábado: 15h00 - 17h00 
 

Horários Missas: 
-Iniciamos, com este domingo, os horários habituais das 
Missas. No Algueirão retomamos a Missa da catequese às 
16h30 e em Mem Martins às 17h00. 
 

-A partir da próxima semana, na Igreja de São José de Al-
gueirão, teremos a Adoração eucarística, às 18h00, Véspe-
ras e terço. 
 

- Todas as quintas feiras das 21h00 às 23h00, haverá Ado-
ração eucarística em silêncio “ VIGIAI E ORAI”. Convidamos 
a passar um pouco de tempo com Jesus em oração. 
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CARTA DO SR. PATRIARCA AOS DIOCESANOS 

DE LISBOA NO COMEÇO DO NOVO ANO 

PASTORAL 
Caríssimos diocesanos 

 1. Antes de mais, desejo que estejais bem, com as 

vossas famílias e comunidades. Bem, fisicamente e 

também espiritualmente, em especial os que tenham 

sofrido em si e nos seus com a presente pandemia ou 

qualquer enfermidade. Uma lembrança forte e perma-

nente vai para todas as instituições de solidariedade, 

eclesiais ou outras, onde a pandemia entrou, causan-

do tanta perturbação e desgaste nos residentes e cui-

dadores.    

Como salientei na apresentação do programa-

calendário para 2020-2021, a crise sanitária impediu-

nos de realizar muitas das atividades previstas. Por 

isso, continuaremos agora na mesma linha de receção 

da Constituição Sinodal de Lisboa e com os mesmos 

temas, tão atuais como urgentes: “Sair com Cristo ao 

encontro de todas as periferias” – onde Ele sempre 

nos espera (cf. CSL 53) e “Fazer da Igreja uma rede de 

relações fraternas” - reforçando as instâncias de cor-

responsabilidade comunitária e missionária 

(cf. CSL 60). 

A pandemia afetou-nos muito, como sociedade e co-

mo Igreja. Nas suas várias incidências, da saúde à eco-

nomia, do trabalho à escolaridade e ao convívio, exigiu

-nos e continua a exigir solidariedade e solicitude re-

forçadas. Tudo se restringiu nos espaços e limitou nos 

encontros presenciais, condicionalismo que só paulati-

namente se ultrapassará. Tivemos celebrações comu-

nitárias interrompidas e agora retomamo-las sob estri-

tas regras sanitárias. Dou graças a Deus por tanta ge-

nerosidade manifestada nas comunidades, bem como 

nos vários serviços públicos e particulares, estando 

certo de que nos reencontraremos mais próximos, 

justos e solidários, como necessariamente tem de ser. 

 

2. No que a atividades diocesanas se refere e além 
de tudo o que é próprio dos vários departamentos, 
setores e serviços (cf. Programa - Calendário) sali-
ento as mais específicas do Departamento da Pas-
toral Sociocaritativa, com relevância para o respeti-
vo Congresso, a 14-15 de maio de 2021. Aí conflui-
rão a experiência entretanto feita com as Semanas 
Vicariais da Caridade, que poderão repetir-se, e 
também muitas outras ações realizadas - e aumen-
tadas em resposta às necessidades que a pandemia 
trouxe. 
Quer no campo sociocaritativo, quer em todos os 
outros da nossa vida pastoral, importa crescer em 
corresponsabilidade. Não se trata de algo acessório 
e meramente funcional. Trata-se de viver e traba-
lhar comunitariamente, como aprendizagem da 
própria vida unitrinária de Deus, finalidade maior 
da Igreja que somos. Solidários com todos e corres-
ponsáveis entre nós, da vida comunitária à diocesa-
na, do mais local ou particular ao mais universal e 
geral. 
 
Daqui a importância de incentivar e desenvolver 
todos os órgãos de corresponsabilidade comunitá-
ria, com os vários conselhos canonicamente previs-
tos. Tudo o que fizermos nesse sentido é louvável e 
inadiável. A qualidade cristã do que realizarmos, 
além do benefício imediato que origine, mede-se 
pelo modo comunitário como o fizermos. Cristo 
não trabalhou sozinho, mas sempre com o Pai, no 
Espírito que os une (cf. Jo 5, 17). E associou outros, 
que com Ele aprenderam a trabalhar unidos e fez 
companheiros de missão. Assim então e assim ago-
ra, necessariamente. 
Aliás, a grande receção do Concílio Vaticano II, em 
que convictamente prosseguimos, reforça-nos a 
experiência e a consciência de sermos Povo de 
Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo, 
sempre integrados num todo básico e comum. Por 
isso desenvolvemos catequeses que se querem ver-
dadeiras inserções na vida eclesial e não meras au-
las entre tantas outras; celebramos como comuni-
dade participativa e não como assistentes à atua-
ção demasiado destacada de algum ministro do 
culto; e incrementamos todas as instâncias de cola-
boração comunitária, pastorais ou administrativas 
que sejam, com intenção missionária sempre. 
 

Lisboa, 1 de setembro de 2020 
† Manuel, Cardeal-Patriarca  

 
Em http://www.patriarcado-lisboa.pt/ 

http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=10617&tem=473
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PROPOSTAS FORMATIVAS 
  

Propostas formativas do Instituto Diocesano da For-
mação Cristã do Patriarcado de Lisboa (IDFC-PL) pa-
ra o ano pastoral 2020/2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta oferta, na Escola de Leigos, destaca-se o novo 
ciclo do curso de “Bíblia e Teologia” nas paróquias 
da Ajuda e de Santo António dos Cavaleiros e os cur-
sos específicos que vão ser realizados pela primeira 
vez: “As origens do cristianismo”, na Igreja de Santo 
Condestável, “O Ano Laudato Si”, na paróquia de 
Benfica, Santo António de Lisboa e São Martinho de 
Dume, na Capela das Amoreiras e “A Igreja: Rede de 
relações fraternas”, na paróquia de Nova Oeiras. 
O Centro de Formação à Distância (CFD) também vai 
dar início a novas edições dos cursos “À descoberta 
da Bíblia” e “Psicopedagogia Catequética - A comu-
nicação da fé”, um módulo formativo destinado, 
sobretudo, aos catequistas. 
 
Para conhecer toda a oferta formativa e para mais 
informações, consulte o site: https://dfc.patriarcado
-lisboa.pt ou contacte o IDFC através dos emails: 
form.distancia@patriarcado-lisboa.pt, 
idfc@patriarcado-lisboa.pt  

 PUBLICAÇÃO DA FOLHA PAROQUIAL 

Depois de umas férias, a folha Paroquial retoma a pu-

blicação.  A folha é uma ferramenta muito útil para 

nos mantermos informados e acompanhar a vida da 

Paróquia. 

Neste tempo de pandemia, as publicações têm sido 

apenas em modo digital. Estamos a pensar, em breve, 

voltar à publicação em papel, para poder chegar a 

muitos outros paroquianos que vêm à Igreja. Iremos 

procurar cumprir todas as regras de desinfeção e fazer 

uma distribuição personalizada. Agradecemos à equi-

pa da folha paroquial pelo esforço que depõe para nos 

proporcionar este subsídio tão útil à comunidade.  

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt

