
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA 
E JOSÉ - ANO B 

  

A liturgia deste domingo propõe-nos a família de Jesus como 
exemplo e modelo das nossas comunidades familiares… Co-
mo a família de Jesus – diz-nos a liturgia deste dia – as nos-
sas famílias devem viver numa atenção constante aos desafi-
os de Deus e às necessidades dos irmãos. 
A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algu-
mas atitudes que os filhos devem ter para com os pais… É 
uma forma de concretizar esse amor de que fala a segunda 
leitura O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de 
Nazaré apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. A cena 
mostra uma família que escuta a Palavra de Deus, que pro-
cura concretizá-la na vida e que consagra a Deus a vida dos 
seus membros. Nas figuras de Ana e Simeão, Lucas propõe-
nos também o exemplo de dois anciãos de olhos postos no 
futuro, capazes de perceber os sinais de Deus e de testemu-
nhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens. 
Segundo a Lei judaica, todo o primogénito devia ser consa-

grado e dedicado ao Senhor. Também Jesus é apresentado 

no Templo e consagrado ao Senhor. Nas nossas famílias cris-

tãs há normalmente uma legítima preocupação com o pro-

porcionar a cada criança condições ótimas de vida, de educa-

ção, de acesso à instrução e aos cuidados essenciais… Have-

rá sempre uma preocupação semelhante no que diz respeito 

à formação para a fé e em proporcionar aos filhos uma ver-

dadeira educação para a vida cristã e para os valores de Je-

sus Cristo? Os pais cristãos preocupam-se sempre em pro-

porcionar aos seus filhos um exemplo de coerência com os 

compromissos assumidos no dia do Batismo? Preocupam-se 

em ser os primeiros catequistas dos próprios filhos, transmi-

tindo-lhes os valores do Evangelho? Preocupam-se em 

acompanhar e em potenciar a formação e a caminhada cate-

quética dos próprios filhos, em inseri-los numa comunidade 

de fé, em integrá-los na família de Jesus, em consagrá-los ao 

serviço de Deus. 

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve 

brotar dos gestos dos que vivem “em Cristo” e aceitaram ser 

“Homem Novo”. Esse amor deve atingir, de forma muito 

especial, todos os que connosco partilham o espaço familiar 

e deve traduzir-se em determinadas atitudes de compreen-

são, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço.. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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AGENDA 
 

Passagem de ano com Jesus 
Quinta Feira, na noite do dia 31, das 21h às 22h30, haverá 
uma Vigília de oração e adoração para agradecer pelo ano 
que passou e pedir a bênção para o novo ano. Participe e ve-
nha fazer a passagem de ano com Jesus. 
 

Horário das Missas 
 

31 de Dezembro (véspera do ano novo) 
 Missa Vespertina de Ação de Graças: 
 - Igreja de Mem Martins - 17h00  
 - Igreja do Algueirão - 19h00  
 

Dia de Ano Novo (01/01/2021) 
 - São José de Algueirão - 11h30  
 - Igreja da Natividade - 10h30 
 - Escola Juromenha (Mercês) - 10h30 
(Não teremos as missas da tarde devido ao confinamento ) 
 

Almoço de Reis 
No domingo, dia 10 de janeiro, iremos realizar um almoço 
Paroquial de Reis. Será um cozido à Portuguesa, com sopa e 
sobremesa, por 11 reis. Não podendo realizar eventos presen-
ciais, este almoço será de tipo Take Away, para levar para 
casa. Quem desejar, deve fazer a sua inscrição antecipada, até 
ao dia 6 de Janeiro, pelos telefones: 962 496 528 ou 935 463 
534 ou nos cartórios dos Núcleos. Para levantar, pode ser no 
próprio Núcleo, a partir das 12h. 

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/  

Festa da Sagrada Família - 27 de Dezembro de 2020 

FESTA SAGRADA FAMÍLIA 
 

A Festa da Sagrada Família é uma das festas 
mais recentes do calendário litúrgico, mas 
uma referência fundamental para compre-
ender e aprofundar o que significa ser famí-
lia cristã na Igreja e no Mundo. Ensina-nos a 
arte de entrelaçar o tempo e a eternidade, a 
humanidade e a divindade, para que o nos-

so quotidiano tenha sabor de Céu pela força transformadora 
do amor. Deus aproxima-se de nós e ensina-nos a arte de nos 
aproximarmos uns dos outros. É este o modo de Deus se re-
lacionar connosco e que nos desafia a viver de um modo no-
vo a nossa relação com Deus e os irmãos, a nossa vida famili-
ar e os seus desafios. Isso mesmo nos recorda o Papa Francis-
co na sua Carta Apostólica Admirabile Signum quando afir-
ma: «o modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois pare-
ce impossível que Ele renuncie à sua glória para Se fazer ho-
mem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos pró-
prios comportamentos: dorme, mama ao peito da mãe, chora 
e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera 
perplexidade, é imprevisível, aparece continuamente fora dos 
nossos esquemas. Assim, o Presépio, enquanto nos mostra 
Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a 
nossa vida inserida na de Deus; convida a tornar-nos seus 
discípulos se quisermos alcançar o sentido último da vida». 
Na Sagrada Família este surpreendente agir de Deus desafia-
nos a ler a realidade familiar de um modo novo. Maria, José e 
o Menino, na sua vida familiar, são para nós uma escola da 
arte de amar onde o divino se faz homem e onde a quotidi-
anidade ganha a marca da transcendência. Importa não fazer 
da Sagrada Família um modelo abstrato e utópico. A partir do 
relato evangélico que escutamos nesta festa percebemos 
que a família de Nazaré não é um modelo pela ausência de 
dificuldades mas porque, acolhendo os desafios e sonhos de 
Deus, procurou responder com fidelidade ao projeto de 
Deus. Maria e José ainda envolvidos pela surpresa da visita 
dos pastores e dos magos recebem a notícia de que devem 
partir para o Egipto porque Herodes ameaça matar o meni-
no. Contemplando a Sagrada Família em fuga para o Egipto 
conseguimos vislumbrar o drama de tantas famílias refugia-
das que vítimas da violência e da guerra abandonam os seus 
países procurando um lugar seguro para viver. Mas vemos 
também aqui as dificuldades e desafios que cada família atra-
vessa no atual contexto cultural e social.  
A Igreja quer ser Mãe que acolhe cada realidade familiar, 
apontando o modelo do lar de Nazaré como meta para onde 
caminhamos na prontidão para dizer sim como Maria e na 
docilidade para acolher os sonhos de Deus como José.  

Descobrimos que não somos donos do mundo, mas que 
Deus é o único Senhor e aquele que guia a história da hu-
manidade. Descobrimos que os outros fazem parte da nos-
sa vida, e que precisamos uns dos outros. Tivemos de de-
sacelerar o ritmo frenético e stressante da vida. Ao desace-
lerar, tivemos tempo para prestar mais atenção ao outro e 
em nós mesmos. Foi o momento de nos conectarmos com 
pessoas de agora e com aquelas com quem não tínhamos 
contacto há algum tempo. De dentro dos nossos lares revi-
sitamos histórias por meio de fotos, livros, ligações e ví-
deos conferências com amigos e parentes.   
Aprendemos a identificar e a lidar com as nossas próprias 
emoções, de uma forma nunca vista antes no mundo pós-
moderno. A ter um olhar mais generoso em relação a si 
próprio e ao próximo. Parecia ser um ano sem fim. Tive-
mos de nos ausentar e, dentro de nossas casas, tivemos de 
nos reinventar, assumir de vez nossa versão beta, e trans-
formar-nos a cada dia em termos profissionais, pessoais, 
comportamentais e de relacionamento. Sem cooperação 
coletiva não teríamos saído dessa crise. Quando imaginarí-
amos que ao ligar a televisão seríamos impactados com 
campanhas ostensivas pedindo às pessoas para evitarem o 
contato físico?  Tivemos de encontrar novas formas de 
mostrar nossos sentimentos, sem o toque, que é tão habi-
tual nas nossas rotinas . 
Passamos a ouvir com mais frequência e de um número 
maior de pessoas que dinheiro não é tudo. Tivemos de 
reduzir e repensar o nosso ritmo e modo de consumo. 
Com as pessoas em suas casas, os índices de poluição, ao 
redor do mundo, diminuíram. O planeta Terra agradeceu. 
Agora, entramos no ano de 2021, ainda obcecados pela 
força que a Pandemia ainda apresenta. Os anúncios de 
mutações do vírus, estão invadindo as nossas casas. Por 
outro lado, sinais de esperança de que a vacina que che-
gou vai imunizar todos, mas também muitas dúvidas se 
será mesmo assim.  Daquilo que aprendemos do ano que 
termina, é que precisamos de ter calma e olharmos mais 
para Aquele que é o senhor da vida e da história, confiar 
mais, que estamos nas suas mãos, que d`Ele dependemos, 
e só com Ele conseguiremos sobreviver ao impacto negati-
vo que este vírus tem sobre nós.  Temos de ter em mente 
que não podemos deixar-nos oprimir pela angústia, pela 
ansiedade, pelo medo e pelas incertezas que aparecem no 
horizonte.  As palavras de ordem, para este Novo Ano, de-
vem ser, serenidade, fé e confiança que estamos nas mãos 
de Deus e que isto nos dê paz. Os meus votos de Um Feliz 
e abençoado ano Novo.   

O Prior 

O ANO QUE TERMINA E O NOVO QUE INICIA 
 

O ano 2020 será sempre lembrado como o ano da Pandemia 
do novo coronavírus. Podemos dizer que foi um ano de 
aprendizagem. Aprendemos muitas coisas, mas talvez a prin-
cipal delas foi descobrir que sozinhos não somos nada, nem 
ninguém e que precisamos de alguém que nos abra horizon-
tes novos.  

O Prior, juntamente com a Equipa Pastoral, 
deseja a todos os paroquianos 

os melhores votos de um 

Feliz Ano Novo 
2021 

cheio de graças e bênçãos do Senhor. 


