
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A 
 

A liturgia do 29º Domingo do 
Tempo Comum convida-nos a 
reflectir acerca da forma como 
devemos equacionar a relação 
entre as realidades de Deus e as 
realidades do mundo. Diz-nos 

que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos 
subordinar toda a nossa existência; mas avisa-nos tam-
bém que Deus convoca-nos a um compromisso efectivo 
com a construção do mundo.  
A primeira leitura sugere que Deus é o verdadeiro Se-
nhor da história e que é Ele quem conduz a caminhada 
do seu Povo rumo à felicidade e à realização plena. Os 
homens que actuam e intervêm na história são apenas 
os instrumentos de que Deus se serve para concretizar 
os seus projectos de salvação. 
O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de cum-
prir as suas obrigações com a comunidade em que está 
inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua 
existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser rela-
tivizado, inclusive a submissão ao poder político. 
Para o cristão, Deus é a referência fundamental e está 
sempre em primeiro lugar; mas isso não significa que o 
cristão viva à margem do mundo e se demita das suas 
responsabilidades na construção do mundo. O cristão 
deve ser um cidadão exemplar, que cumpre as suas res-
ponsabilidades e que colabora activamente na constru-
ção da sociedade humana. Ele respeita as leis e cumpre 
pontualmente as suas obrigações tributárias, com coe-
rência e lealdade. Não foge aos impostos, não aceita es-
quemas de corrupção, não infringe as regras legalmente 
definidas. Vive de olhos postos em Deus; mas não se es-
cusa a lutar por um mundo melhor e por uma sociedade 
mais justa e mais fraterna. 
A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma co-
munidade cristã que colocou Deus no centro do seu ca-
minho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu 
de forma corajosa com os valores e os esquemas de 
Deus. Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio 
do mundo, vive ancorada numa fé activa, numa caridade 
esforçada e numa esperança inabalável.  

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); 16h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

De 18 a 25 de outubro celebramos a Semana Nacional da 
educação cristã, com o tema “Fortalecer e apoiar a família, 
Igreja doméstica”. 
 

Segunda-feira, 19 outubro 
- Encontro das Oficinas de Oração e Vida, no Algueirão, às 
21h00. 
 

Domingo, 25 outubro 
- Celebração da Primeira Eucaristia das crianças do 3º cate-
cismo: 
 15H00 - Igreja do Algueirão 
 16h00 -  Igreja de Nossa Senhora da Natividade 

UMA INICIATIVA DA PASTORAL FAMILIAR PAROQUIAL 
“Missa das Famílias” 

 

A Pastoral da Família, em conjunto com vários grupos paroqui-
ais, estará presente nas eucaristias deste fim-de-semana (17 e 
18 de Outubro) com o intuito de rezar por todas as famílias, 
em especial pelas famílias da nossa comunidade paroquial.  
Que a oração e a Palavra do Senhor estejam presentes nos 
lares das nossas famílias e que estas possam viver no Seu 
Amor.  
O próximo fim-de-semana em que rezaremos pelas Famílias 
será o de 14 e 15 de Novembro. Contamos com a vossa pre-
sença! 

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 
 

Senhor Jesus, 
Desperta em nós um olhar missionário, 
ajuda-nos a escutar o coração do outro, 
e a ver o Teu rosto nos irmãos. 
Ajuda-nos a ser audazes  
afastando-nos dos nossos medos e preconceitos. 
Queremos, como Tu, 
viver a linguagem do amor 
e servir mais do que ser servidos. 
Só Tu és o Caminho, 
dá-nos a coragem de Te seguir 
e de Ser Igreja missionária aonde nos levares. 
Aqui estamos, Senhor, 
porque acreditamos que ser cristão é ser missão! 
Ámen. 
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2020 
[18 DE OUTUBRO DE 2020] 

«EIS-ME AQUI, ENVIA-ME» (IS 6, 8) 
 

Queridos irmãos e irmãs! 

Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo empe-

nho com que, em outubro passado, foi vivido o Mês Mis-

sionário Extraordinário em toda a Igreja. Estou convenci-

do de que isso contribuiu para estimular a conversão 

missionária em muitas comunidades pela senda indicada 

no tema «Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em 

missão no mundo». 

Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causa-

dos pela pandemia do covid-19, este caminho missioná-

rio de toda a Igreja continua à luz da palavra que encon-

tramos na narração da vocação do profeta Isaías: «Eis-

me aqui, envia-me» (Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, 

à pergunta do Senhor: «Quem enviarei?» (Ibid.). Esta 

chamada provém do coração de Deus, da sua misericór-

dia, que interpela quer a Igreja quer a humanidade na 

crise mundial atual. «À semelhança dos discípulos do 

Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade 

inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no 

mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, ao 

mesmo tempo, importantes e necessários: todos chama-

dos a remar juntos, todos carecidos de mútuo encoraja-

mento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discí-

pulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados 

“vamos perecer” (cf. Mc 4, 38), assim também nós nos 

apercebemos de que não podemos continuar estrada 

cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos 

juntos» (Francisco, Meditação na Praça de São Pedro, 

27/III/2020).  Estamos verdadeiramente assustados, de-

sorientados e temerosos.  

O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar a 
nossa fragilidade humana; mas, ao mesmo tempo, 
todos nos reconhecemos participantes dum forte de-
sejo de vida e de libertação do mal. Neste contexto, a 
chamada à missão, o convite a sair de si mesmo por 
amor de Deus e do próximo aparece como oportuni-
dade de partilha, serviço, intercessão. A missão que 
Deus confia a cada um faz passar do «eu» medroso e 
fechado ao «eu» resoluto e renovado pelo dom de si. 
 
No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus 
(cf. Jo 19, 28-30), Deus revela que o seu amor é por 
todos e cada um (cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nossa 
disponibilidade pessoal para ser enviados, porque Ele 
é Amor em perene movimento de missão, sempre em 
saída de Si mesmo para dar vida. Por amor dos ho-
mens, Deus Pai enviou o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus 
é o Missionário do Pai: a sua Pessoa e a sua obra são, 
inteiramente, obediência à vontade do Pai (cf. Jo 4, 
34; 6, 38; 8, 12-30; Heb 10, 5-10). Por sua vez, Jesus – 
crucificado e ressuscitado por nós –, no seu movimen-
to de amor atrai-nos com o seu próprio Espírito, que 
anima a Igreja, torna-nos discípulos de Cristo e envia-
nos em missão ao mundo e às nações. 
«A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, 
um intuito concretizável por um esforço de vontade. É 
Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de 
anunciar o Evangelho, moves-te porque o Espírito te 
impele e conduz (Francisco, Sem Ele nada podemos 
fazer, 2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro a amar-
nos e, com este amor, vem ao nosso encontro e cha-
ma-nos. A nossa vocação pessoal provém do facto de 
sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, 
irmãos e irmãs naquela caridade que Jesus nos teste-
munhou. Mas, todos têm uma dignidade humana fun-
dada na vocação divina a ser filhos de Deus, a tornar-
se, no sacramento do Batismo e na liberdade da fé, 
aquilo que são desde sempre no coração de Deus. 
 

Em vatican.va 
(Continua) 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html


“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/  

XXIX Domingo do Tempo Comum - 18 de Outubro de 2020 

2. A família, um bem essencial 
Foi um tempo que veio, mais uma vez, evidenciar a im-
portância fundamental da família na transmissão da 
vida e dos valores humanos e cristãos, assim como da 
sua função insubstituível na construção de laços, na 
educação dos afetos, no acolhimento mútuo. Ela foi o 
refúgio e o apoio das pessoas ameaçadas por este 
flagelo. Dioceses, paróquias e escolas procuraram sen-
sibilizar e apoiar as famílias a viver a liturgia e a oração 
quotidianas e a intensificar a sua participação na edu-
cação formal dos filhos. Deste modo, a Igreja prestou 
maior atenção e colaboração à família, “Igreja Domésti-
ca”. Não apenas para a ensinar, mas também para 
aprender com ela a exercer a missão eclesial de 
“hospital de campanha”, acolhendo a Cristo e aos ir-
mãos na nossa vida de todos os dias. 
 

3. A família cristã no “novo normal”  
A nova normalidade, criada pela pandemia, pede-nos 
para olhar e preparar um futuro diferente e redescobrir 
nesse horizonte o lugar fundamental da família. Na ver-
dade, o individualismo e a descrença da cultura moder-
na penetraram também nas famílias e ameaçam a sua 
unidade, harmonia, estabilidade. Esta situação desafia-
nos a cultivar mais profundamente a espiritualidade 
pessoal, em família e em pequenos grupos, na linha da 
promessa de Jesus: “onde estão dois ou três reunidos 
em meu nome aí estou Eu no meio deles” (Mt 18, 20). 
Fortalecer a família como lugar eclesial da presença de 
Deus onde se vive, celebra e transmite a fé é um cami-
nho a percorrer hoje. Assim pensa também o sacerdote 
e teólogo jesuíta, Miguel Yañez: “Creio que a crise da 
pandemia nos dá a oportunidade de voltar a pensar no 
protagonismo dos leigos, na função primordial da famí-
lia na vivência e na transmissão da fé, portanto da sua 
função sacerdotal, que não se reduz ao litúrgico mas 
abarca toda a ação solidária que estão a realizar e so-
bretudo a contemplar na família o modelo da Igreja na 
sua capacidade de compreensão, de diálogo, de mútuo 
apoio e de integração”. Entre nós, a Catequese, a Edu-
cação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e a Escola Ca-
tólica têm prestado atenção e cuidado à família, na sua 
missão evangelizadora, com propostas válidas para 
apoiar a sua missão educativa. Perante as circunstân-
cias presentes, e abertos à luz do Espírito, torna-se im-
perioso aprofundá-las e abrir caminhos para o futuro. 
 

Comissão Episcopal da Educação Cristã 
e Doutrina da Fé  

Lisboa, 1 de outubro de 2020 
 

Para aceder ao documento completo clique em  
educris.com e selecione Download do Recurso  

SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ 
(18 a 25 de outubro de 2020) 

Fortalecer e apoiar a família, Igreja doméstica 

NOTA PASTORAL 

 

No início de um novo ano pastoral e escolar, a Comissão 

Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé dirige a todos 

os obreiros da educação cristã uma mensagem de apreço e 

incentivo pela dedicação e coragem com que abraçam este 

desafio em tempos de incerteza e de dificuldades variadas. 

Invoquemos a graça do Senhor Jesus e a luz do Espírito San-

to para encontrarmos caminhos novos para a situação pre-

sente. 

 

1. Agarrar-se ao essencial 
Este tempo de pandemia veio trazer-nos a experiência do 
distanciamento de forma surpreendente e inusitada; uma 
paragem no ritmo acelerado dos afazeres e no suceder de 
(pre)ocupações. Uma experiência que reduziu ou empobre-
ceu muitas dimensões da vida humana de grande significa-
do e riqueza, como  o convívio social, as assembleias religio-
sas, a alegria das festas, o buliço das crianças. Provocou 
uma “nova normalidade” com repercussões na transmissão 
da fé e na sua vivência. Ajudou-nos a prestar atenção ao 
interior de nós mesmos, a cultivar a espiritualidade, a apre-
ciar as realidades simples e quotidianas como a beleza do 
universo, a amizade, a comunicação com os outros, com a 
natureza criada e com a vida. Desafiou-nos a descobrir e a 
ter tempo para o essencial. Em muitos casos impulsionou 
para um olhar e um cuidado generoso e criativo no serviço 
aos mais frágeis e desprotegidos. Por outro lado, houve 
uma valorização das redes sociais como espaço fecundo de 
contacto interpessoal, possibilitando reduzir o distancia-
mento, transmitir o afeto, apoiar a educação, mitigar a soli-
dão. Fizemo-nos próximos, reinventámos e ampliámos pos-
sibilidades de propostas de formação cristã, de oração e de 
celebração. Permanece a imagem do Papa Francisco, só, na 
imensa praça de São Pedro, testemunho e convite a cami-
nharmos com coragem e esperança em Deus. 
 

http://www.educris.com/v2/centrorecursos/comissao-episcopal/notas-pastorais/3012-nota-pastoral-para-a-semana-nacional-da-educacao-crista-2020

