
III DOMINGO DO ADVENTO 
Ano B  

 
Chegamos ao III domingo do Advento, conhecido como 
Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria.  A liturgia 
convida-nos, a uma alegria de esperança vivida no Se-
nhor. É a expectativa da vinda do Senhor que gera uma 
alegria diferente na vida daquele que espera. 
Na primeira leitura, um profeta pós-exílio apresenta-se 
aos habitantes de Jerusalém com uma “boa nova” de 
Deus. A missão deste “profeta”, ungido pelo Espírito, é 
anunciar um tempo novo, de vida plena e de felicidade 
sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer 
aos “pobres”. 
Na segunda leitura, Paulo explica aos cristãos da comuni-
dade de Tessalónica a atitude que é preciso assumir en-
quanto se espera o Senhor que vem. Paulo pede -lhes 
que sejam uma comunidade “santa” e irrepreensível, isto 
é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adora-
ção, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. 
O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a “voz” que 
prepara os homens para acolher Jesus, a “luz” do mun-
do. O objectivo de João não é centrar sobre si próprio o 
foco da atenção pública; ele está apenas interessado em 
levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” Je-
sus, “aquele” que o Pai enviou com uma proposta de 
vida definitiva e de liberdade plena para os homens. A 
“voz”, através da qual Deus fala, convida-nos a endireitar 
“o caminho do Senhor”. 
É, na linguagem do Evangelho, segundo João, um convite 
a deixar “as trevas” e a nascer para “a luz”. Implica aban-
donar a mentira, os comportamentos egoístas, as atitu-
des injustas, os gestos de violência, os preconceitos, a 
instalação, o comodismo, a auto-suficiência, tudo o que 
desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de 
chegar à verdadeira felicidade. Em termos pessoais, 
quais são as mudanças que eu tenho de operar na minha 
existência para passar das “trevas” para a “luz”? O que é 
que me escraviza e me impede de ser plenamente feliz? 
O que é que na minha vida gera desilusão, frustração, 
desencanto, sofrimento? 
 

Dehonianos 
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PROGRAMA CONFISSÕES DE ADVENTO 
 

Terça feira, dia 15 

Salão das Mercês- 16h00 às 22h00 

Quinta Feira, dia 17 
Igreja da Natividade- 15h00 às 22h00 

 
Sexta feira, dia 18 
Igreja de Algueirão- 15h00 às 22h00 

“PARTILHA DO ADVENTO” 
 

Todos estamos a sentir os males que esta pandemia está a 
trazer ao mundo. Não só pelo perigo da contaminação, mas 
também pelas situações de carência social e económicas que 
trouxe para tantas famílias. O Centro Social Paroquial tem 
procurado ir ao encontro de tantas situações que chegam 
todos os dias a bater à sua porta.  
Todos os anos, no Advento, o Centro promove a iniciativa 
“Partilha do Advento”, com o objetivo de melhorar o apoio 
social e qualificar os seus serviços. Quem desejar colaborar, 
pode fazê-lo usando os envelopes destinados a este fim, que 
se encontram nas saídas das Igrejas.   
Convidamos todos os paroquianos a aderir a esta campanha, 
através de um gesto concreto de solidariedade. Ajude -nos a 
ajudar quem mais precisa na nossa comunidade. 

 

DOMINGO DA CARIDADE 

 
 
Como resposta ao tema do Plano Pastoral Paroquial deste 
ano, “Evangelizar pela Caridade”, foi instituído o “Domingo da 
Caridade Paroquial”, que neste mês de Dezembro será no 
próximo domingo dia 20. Como sinal de partilha do Advento-
Natal, convidamos todos os paroquianos a oferecerem ali-
mentos não perecíveis, enlatados, leite, produtos de higiene 
e cabazes de Natal às famílias carenciadas da Paróquia.  Pre-
parar a vinda de Cristo no Natal significa abrir o coração às 
necessidades dos irmãos e sermos mais solidários. 

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



“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/  
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PAPA CONVOCA ANO DEDICADO A SÃO JOSÉ  
 

Iniciativa assinala 150.º aniversário da declaração 
como padroeiro da Igreja universal  

 

O Papa anunciou hoje a convocação de um Ano dedica-

do a São José, para assinalar o 150.º aniversário da sua 
declaração como padroeiro da Igreja universal, feita 

pelo Beato Pio IX, a 8 de dezembro de 1870 e determi-
na que entre dia 8 dezembro deste ano e 8 de dezem-

bro de 2021 se celebre um “Ano especial de São José”. 
Papa Francisco publicou a Carta Apostólica ‘Patris Cor-

de’ (com coração de pai), destacando que “depois de 
Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa tanto es-

paço no magistério pontifício como José, seu esposo”. 

O documento apresenta “reflexões  pessoais” do Papa 
sobre São José, “figura extraordinária, tão próxima da 

condição humana”. 
E ao longo das últimas décadas, o magistério dos Papas 

tem destacado a “relação com o trabalho”, na figura de 
São José.  

“Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter vol-
tado a constituir uma urgente questão social e o de-

semprego atinge por vezes níveis impressionantes, 
mesmo em países onde se experimentou durante várias 

décadas um certo bem-estar, é necessário tomar reno-

vada consciência do significado do trabalho que dignifi-
ca e do qual o nosso Santo é patrono e exemplo”, sus-

tenta Francisco.  
“Como poderemos falar da dignidade humana sem nos  

empenharmos por que todos, e cada um, tenham a pos-
sibilidade dum digno sustento, num momento de crise 

económica, social, cultural e espiritual? É necessário 
redescobrir o valor do trabalho para dar origem a uma 

nova ‘normalidade’, em que ninguém seja excluído”.  
 

 

Francisco evoca todas as pessoas que se dedicaram 

aos outros no atual momento de pandemia, muitas  
vezes longe dos holofotes dos media e da opinião 

pública.  
“Todos podem encontrar em São José – o homem 

que passa despercebido, o homem da presença quo-

tidiana discreta e escondida – um intercessor, um 
amparo e uma guia nos momentos de dificuldade”.  

“São José lembra -nos que todos aqueles que estão,  
aparentemente, escondidos ou em segundo plano,  

têm um protagonismo sem paralelo na história da 
salvação. A todos eles, dirijo uma palavra de reco-

nhecimento e gratidão”. 
A carta apresenta a figura de São José a partir da sua 

dimensão paterna, como “um pai que foi sempre 
amado pelo povo cristão”, exemplo de ternura e 

confiança em Deus. “A felicidade de José não se situa 

na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do 
dom de si mesmo. Naquele homem, nunca se nota 

frustração, mas apenas confiança”.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Francisco elogia a “coragem criativa” de São José,  

que apresenta como “o verdadeiro milagre, pelo 
qual Deus salva o Menino e sua mãe”. “A Sagrada 

Família teve de enfrentar problemas concretos, co-
mo todas as outras famílias, como muitos dos nossos  

irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida 
acossados pelas desventuras e a fome. Neste senti-

do, creio que São José é verdadeiramente um padro-
eiro especial para quantos têm de deixar a sua terra 

por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da 

miséria”. 
Neste ano “todos os fiéis terão assim a oportunidade 

de se comprometer, com orações e boas obras, para 
obter, com a ajuda de São José, chefe da Família ce-

lestial de Nazaré, conforto e alívio das graves tribula-
ções humanas e sociais que hoje dominam o mundo 

contemporâneo”.  


