
IV DOMINGO DO ADVENTO 
Ano B  

 
Neste domingo que precede o Natal de Jesus, a liturgia 
deste 4º Domingo do Advento refere-se repetidamente 
ao projecto de vida plena e de salvação definitiva que 
Deus tem para oferecer aos homens. Esse projecto, 
anunciado já no Antigo Testamento, torna-se uma reali-
dade concreta, tangível e plena com a Incarnação de Je-
sus. 
A primeira leitura apresenta a “promessa” de Deus a Da-
vid. Deus anuncia, pela boca do profeta Natã, que nunca 
abandonará o seu Povo nem desistirá de o conduzir ao 
encontro da felicidade e da realização plenas. A 
“promessa” de Deus irá concretizar-se num “filho” de 
David, através do qual Deus oferecerá ao seu Povo a es-
tabilidade, a segurança, a paz, a abundância, a fecundi-
dade, a felicidade sem fim. 
A segunda leitura chama a esse projecto de salvação, 
preparado por Deus desde sempre, o “mistério”; e, so-
bretudo, garante que esse projecto se manifestou, em 
Jesus, a todos os povos, a fim de que a humanidade in-
teira integre a família de Deus. 
O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus encar-
na na história dos homens, a fim de lhes trazer a salva-
ção e a vida definitivas. Mostra como a concretização do 
projecto de Deus só é possível quando os homens e as 
mulheres que Ele chama aceitam dizer “sim” ao projecto 
de Deus, acolher Jesus e apresentá-l’O ao mundo. 
A história de Maria mostra como é possível fazer Jesus 
nascer no mundo: através de um “sim” incondicional aos  
projectos de Deus. É preciso que, através dos nossos 
“sins” de cada instante, da nossa disponibilidade e entre-
ga, Jesus possa vir ao mundo e oferecer aos nossos ir-
mãos – particularmente aos pobres, aos humildes, aos 
infelizes, aos marginalizados – a salvação e a vida de 
Deus. O testemunho de Maria é um testemunho questio-
nante, que nos interpela fortemente. Que atitude assu-
mimos diante dos projectos de Deus: acolhemo-los sem 
reservas, com amor e disponibilidade, numa atitude de 
entrega total a Deus, ou assumimos uma atitude egoísta 
de defesa intransigente dos nossos projectos pessoais e 
dos nossos interesses egoístas? 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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AGENDA 
 
Festa da Sagrada Família 
Celebramos domingo, dia 27, a Festa Litúrgica da Sagrada 
Família, e abriremos o ano paroquial dedicado a São José. 
Nas eucaristias deste dia rezaremos pelas Famílias da nossa 
Paróquia e será dada a Bênção das Famílias. 
 

Vigília de Natal (Missa do Galo) 
Igreja de São José de Algueirão às 23h 
Igreja da Natividade às 23h 
 

Missas do dia de Natal 
Igreja de São José de Algueirão às 11h30 e 19h00 
Igreja da Natividade às 10h30 
Escola Juromenha (Mercês) às 10h30 
 

31 de Dezembro (véspera do ano novo) 
Missa de Ação de Graças, Igreja do Algueirão às 19h 
(vespertina) 
 

Dia de Ano Novo (01/01/2021) 
Igreja de São José de Algueirão às 11h30 
Igreja da Natividade às 10h30 
Escola Juromenha (Mercês) às 10h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz e Santo Natal! 

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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ABERTURA DO ANO DE SÃO JOSÉ 
(8 DEZ 2020/2021) 

A convocação feita pelo Santo Padre 
convidando toda a Igreja a celebrar o 
ano dedicado a São José, honra a nossa 
Paróquia que o tem como seu Padroei-
ro principal, mas também nos compro-
mete durante este ano a aprofundar 
melhor a vida e espiritualidade do Pai 
adotivo de Jesus e a dinamizar iniciati-
vas para que seja um ano onde honra-

remos dignamente o nosso Padroeiro.  
É com este intento que convoco toda a Paróquia a cele-
brar o dia de abertura do Ano de São José no domingo, dia 
27 de dezembro, dia da Sagrada Família, onde São José é 
apresentado como guardião da Família de Nazaré. 
A primeira iniciativa que propomos é que em todos os dias 
19 de cada mês se celebre a Missa votiva de São José. 

PAPA FRANCISCO FALA-NOS DO VALOR 
DO PRESÉPIO 

 
O Presépio, muito amado pelo po-
vo cristão, não cessa de suscitar 
maravilha e enlevo. Representar o 
acontecimento da natividade de 
Jesus equivale a anunciar, com 
simplicidade e alegria, o mistério 
da encarnação do Filho de Deus. 
De facto, o Presépio é como um 

Evangelho vivo que transvaza das páginas da Sagrada 
Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a re-
presentação do Natal, somos convidados a colocar-nos 
espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade 
d’Aquele que Se fez homem a fim de Se encontrar com 
todo o homem e a descobrirmos que nos ama tanto, 
que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-
nos a Ele. 
Diante do Presépio, a mente corre de bom grado aos 
tempos em que se era criança e se esperava, com im-
paciência, o tempo para começar a construí-lo. Estas 
recordações induzem-nos a tomar consciência sempre 
de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-
nos a fé; e ao mesmo tempo, fazem-nos sentir o dever 
e a alegria de comunicar a mesma experiência aos fi-
lhos e netos. Não é importante a forma como se arma 
o Presépio; pode ser sempre igual ou modificá-la cada 
ano. O que conta, é que fale à nossa vida. Por todo o 
lado e na forma que for, o Presépio narra o amor de 
Deus, o Deus que Se fez menino para nos dizer quão 
próximo está de cada ser humano, independentemente 
da condição em que este se encontre. 
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave 
e exigente processo de transmissão da fé. A partir da 
infância e, depois, em cada idade da vida, educa-nos 
para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, 
sentir e acreditar que Deus está connosco e nós esta-
mos com Ele, todos filhos e irmãos graças àquele Meni-
no Filho de Deus e da Virgem Maria. E educa para sen-
tir que nisto está a felicidade. Na escola de São Francis-
co, abramos o coração a esta graça simples, deixemos 
que do encanto nasça uma prece humilde: o nosso 
«obrigado» a Deus, que tudo quis partilhar connosco 
para nunca nos deixar sozinhos. 
 

(Carta Apostólica do Papa Francisco  
“O sinal admirável”) 

NÃO HAVERÁ NATAL?  
 
Claro que sim! 
Mais silencioso e com mais profundidade, 
mais parecido com o primeiro  
em que Jesus nasceu em solidão. 
Sem muitas luzes na terra,  
mas com a da estrela de Belém 
fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. 
Sem cortejos reais colossais, 
mas com a humildade de sentir-nos 
pastores e servos buscando a Verdade. 
Sem grandes mesas e com amargas ausências,  
mas com a presença de um Deus que tudo plenificará. 
Não haverá natal?  
Claro que sim! 
Sem as ruas a transbordar, 
mas com o coração aquecido 
pelo que está por chegar. 
Sem barulhos nem ruídos, 
propagandas ou foguetes...  
mas vivendo o Mistério sem medo 
do "covid-herodes" que pretende 
tirar-nos até o sonho da esperança. 
Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado 
e partilha, como Cristo no presépio, 
nossa pobreza, prova, pranto, angustia e orfandade. 
Haverá Natal porque necessitamos  
de uma luz divina no meio de tanta escuridão. 

A Covid19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma  
dos que no céu põe sua esperança e seu maior ideal. 
Haverá Natal!  
Cantaremos nossos cantos natalinos!  
Deus nascerá e nos trará a liberdade! 
 

(O Pe. Javier Leoz) 


