
32º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 

A liturgia do 32º Domingo do Tempo 
Comum convida-nos à vigilância. 
Recorda-nos que a segunda vinda do 
Senhor Jesus está no horizonte final 
da história humana; devemos, por-
tanto, caminhar pela vida sempre 
atentos ao Senhor que vem e com o 
coração preparado para o acolher. 
Na segunda leitura, Paulo garante 

aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá de novo para 
concluir a história humana e para inaugurar a realidade 
do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a 
Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao encontro do 
Senhor e permanecerá com Ele para sempre. 
O Evangelho lembra-nos que “estar preparado” para 
acolher o Senhor que vem significa viver dia a dia na fide-
lidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com 
os valores do Reino. Com o exemplo das cinco jovens 
“insensatas” que não levaram azeite suficiente para 
manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a 
chegada do noivo, avisa-nos que só os valores do Evan-
gelho nos asseguram a participação no banquete do Rei-
no. 
A primeira leitura apresenta-nos a “sabedoria”, dom gra-
tuito e incondicional de Deus para o homem. É um caso 
paradigmático da forma como Deus se preocupa com a 
felicidade do homem e põe à disposição dos seus filhos a 
fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao homem resta 
estar atento, vigilante e disponível para acolher, em cada 
instante, a vida e a salvação que Deus lhe oferece. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
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Ano XX . N.º 919 XXXII Domingo do Tempo Comum. Ano A 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h30 (Mercês); 11h30 (Algueirão); 12h (Mem Martins); 16h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

Domingo, 15 Novembro 
 

- O tema pastoral da Paróquia deste ano é “Evangelizar 
pela Caridade”. Como gesto concreto foi instituído o 
“Domingo da Caridade Paroquial”, cada 4º domingo, este 
mês será feito no próximo domingo dia 15. Somos convida-
dos neste dia a oferecer alimentos não perecíveis, que se-
rão recolhidos nos cestos à entrada da Igreja. Neste dia, a 
Igreja celebra o dia Mundial dos Pobres, com o tema 
“Estende a tua mão ao pobre”.  O nosso gesto de caridade 
é uma resposta a este dia. Sejamos generosos. 

- No mesmo domingo, dia 15, teremos a celebração dos 
Crismas, na Igreja da Natividade, às 16h00. Por este motivo 
será suspensa a Missa dos jovens, das 16h30, na Igreja do 
Algueirão. 

Link para inscrição: bit.ly/QuizGJMM2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXH26Y_bfG3Bjfuao05spPg6fh7iNz_qhx09EMQqs_yNqRA/viewform


“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/  

XXXII Domingo do Tempo Comum - 08 de Novembro de 2020 

Semana dos seminários (1 – 8 novembro) 
 

(Continuação) 
Desejo que esta Semana dos Seminários sirva para desper-
tar em todos nós três atitudes: gratidão, compromisso e 
esperança. 
Damos graças a Deus porque continua a chamar alguns 
para serem pastores do seu povo e por todos os jovens e 
adultos que souberam escutar e responder com generosi-
dade, fazendo parte das comunidades dos vários seminá-
rios do país. Gratidão é devida também às equipas forma-
doras dos seminários e a todos os professores e colabora-
dores que se empenham na exigente tarefa de formar pas-
tores 
O compromisso de todos para com o seminário é indispen-
sável para que ele cumpra a sua missão. Essa responsabili-
dade é pedida, antes de mais, ao clero chamado a assumir 
o seu papel no processo formativo e a manifestar solicitu-
de, comunhão e proximidade para com o seminário. Tam-
bém às famílias e comunidades cristãs se pede que tenham 
consciência da importância do seu apoio e acompanha-
mento aos seminaristas. E os cristãos não esqueçam que o 
seu compromisso para com os seminários se pode manifes-
tar de tantas formas: na oração, na ajuda material e outros 
expressões de interesse e preocupação. 
Esperança é o sentimento que pode crescer em nós com a 
celebração desta semana. Ela funda-se na convicção de 
que Deus não abandona o seu povo, mas, pela ação do 
Espírito, renova sempre a vida da Igreja e lhe abre cami-
nhos novos. Depositamos também muita esperança nos 
seminaristas que estão a fazer o seu percurso formativo 
para serem, na altura própria, os pastores que a Igreja pre-
cisa, segundo o modelo de Cristo, Bom Pastor. E espera-
mos que os jovens e adultos a quem o Senhor continua a 
chamar não tenham medo e saibam responder com gene-
rosidade e alegria. 

+António Augusto de Oliveira Azevedo 
Presidente da Comissão Episcopal das Vocações 

e Ministérios 

“DOMINGO DA CARIDADE PAROQUIAL” 
 
No próximo domingo dia 15 de No-
vembro a Igreja celebra o IV Dia Mun-
dial dos Pobres, com o tema ‘Estende a 
tua mão ao pobre’. 
Somos convidados a abrir o nosso co-

ração aos irmãos mais necessitados e a estender a 
nossa mão, como gesto concreto de ajudar, e de parti-
lhar alguma coisa com quem mais precisa é condição 
da autenticidade da fé. “Manter o olhar voltado para o 
pobre é difícil, mas tão necessário para imprimir a jus-
ta direção à nossa vida pessoal e social. Não se trata 
de gastar muitas palavras, mas antes de comprometer 
concretamente a vida, impelidos pela caridade divina. 
Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto a 
esta realidade fundamental para a vida da Igreja, por-
que os pobres estão e sempre estarão connosco para 
nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existên-
cia do dia a dia”. (Papa Francisco)  
A nossa paróquia, tem uma grande tradição de solida-
riedade e ações sociais para ajudar os mais carencia-
dos. A “Diaconia” foi uma expressão muito bonita, da 
caridade da Paróquia, que ao longo de muitos anos 
animou muitos jovens para gestos de caridade. Esta 
ação de caridade foi mais tarde englobada na ativida-
de do Centro Social Paroquial, que continua hoje a 
ação social, onde todos os dias, tem as portas abertas 
para estender a mão a quem bate à porta para se ali-
mentar. Sabemos quantas famílias em dificuldades 
económicas são ajudadas pelo Centro, ainda mais, 
neste tempo difícil de pandemia.  
Desde há muitos anos temos a tradição de fazer, nas 
Missas dominicais do 4º domingo do mês, um segun-
do ofertório destinado a ajudar as famílias carenciadas 
da paróquia. Com a vinda da pandemia deixou-se de o 
fazer, e está sendo substituída com a oferta  de ali-
mentos feita pelos paroquianos.    
Sendo que o tema do ano Pastoral é “Evangelizar pela 
Caridade”, achou-se por bem fazer uma ação concreta 
a favor das famílias mais carenciadas foi e instituído o 
“Domingo da Caridade Paroquial”  que em novembro 
e dezembro será o 3º domingo e a partir de janeiro 
será o 4º domingo de cada mês. 
Para marcar o dia mundial dos Pobres, o domingo da 
Caridade deste mês será no próximo dia 15 de novem-
bro. Convido todos a trazerem alimentos não perecí-
veis e enlatados  a entregarem nas missas. Um gesto 
que custa pouco a cada um, mas pode ser muito para 
quem não tem. Sejamos generosos, “Deus ama a 
quem dá com alegria” 

O Prior 
  

Os Seminários e os seminaristas da nossa Diocese 
No Patriarcado de Lisboa existem atualmente 4 Seminários, com 
seminaristas em formação e discernimento, em diferentes etapas 
da formação.  
O Seminário de Penafirme, com os seminaristas do Pré- Seminá-
rio do 7º ao 12º ano em número de 48.  O seminário Propedêuti-
co de Caparide com 6 jovens do Patriarcado de Lisboa e 6 de ou-
tras Dioceses. 
O Seminário “Redentoris Mater” em Caneças, do 1º ao 6º ano de 
Teologia, com 12 seminaristas, vindos de diversos países do mun-
do. O Seminário dos Olivais, do 1º ao 6º ano de Teologia, com 42 
seminaristas do Patriarcado de Lisboa e 30 de outras Dioceses. 
Somos convidados a rezar por todos estes jovens, para que sejam 

perseverantes na vocação e respondam sempre sim ao chama-

mento de Deus, assim como convidamos a rezar pelos seus for-

madores, para que sejam iluminados no discernimento. 


