
III Domingo do Tempo Comum 
 
A liturgia do 3º Domingo do Tempo Comum propõe-nos 
a continuação da reflexão iniciada no passado domingo. 
Recorda, uma vez mais, que Deus ama cada homem e 
cada mulher e chama-o à vida plena e verdadeira. A res-
posta do homem ao chamamento de Deus passa por um 
caminho de conversão pessoal e de identificação com 
Jesus. 
A primeira leitura diz-nos – através da história do envio 
do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de 
Nínive – que Deus ama todos os homens e a todos cha-
ma à salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar 
os apelos de Deus e em percorrer um caminho imediato 
de conversão constitui um modelo de resposta adequada 
ao chamamento de Deus. 
No Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todos os 
homens para se tornarem seus discípulos e para integra-
rem a Sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a 
entrada para a comunidade do Reino pressupõe um ca-
minho de “conversão” e de adesão a Jesus e ao Evange-
lho. Todos os baptizados são chamados a ser discípulos 
de Jesus, a “converter-se”, a “acreditar no Evangelho”, a 
seguir Jesus nesse caminho de amor e de dom da vida. 
Esse chamamento é radical e incondicional: exige que o 
“Reino” se torne o valor fundamental, a prioridade, o 
principal objectivo do discípulo. 
A segunda leitura convida o cristão a ter consciência de 
que “o tempo é breve” – isto é, que as realidades e valo-
res deste mundo são passageiros e não devem ser abso-
lutizados. Deus convida cada cristão, em marcha pela 
história, a viver de olhos postos no mundo futuro – quer 
dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-
se aos valores do “Reino”.              

Dehonianos 
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Ano XXI . N.º 930 III Domingo do Tempo Comum, Ano B 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
11h30 e 18h30 em www.facebook.com/sjose.algueirao 

Programa das Missas transmitidas online 
 

Neste período de confinamento as Celebrações serão trans-
mitidas pelo link: www.facebook.com/sjose.algueirao, nos 
seguintes horários: 
 

Todos os dias de segunda a sábado: 
17h00 – Adoração Eucarística e vésperas, pela pandemia   
18h00 – Missa 
21h00 – Terço de súplica a Nossa Senhora, pela pandemia 
 

Domingo: 
11h30 – Missa  
17h00 – Adoração Eucarística e vésperas 
18h30 – Missa dos Jovens   
21h00 – Oração do terço 
 

Durante a semana, as igrejas estarão abertas para oração 
pessoal nos seguintes horários: 
 

Igreja de São José do Algueirão: 
Manhã: 10h00 às 12h30 
Tarde:  Das 15h00 às 17h30 
 

Igreja de N. Sra. da Natividade em Mem Martins: 
10h30 às 12h30 (terça e quinta-feira) 
15h às 17h (sábado). 
 

Cartório paroquial: 
Está suspenso o atendimento presencial. Caso necessite de 
tratar de algum assunto, contacte telefonicamente aos 
números: 219 226 390 / 935 463 534 / 927 200 800, ou por 
mail: sjose.algueirao@gmail.com  
igreja.natividademm@gmail.com 
 

http://www.facebook.com/sjose.algueirao
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Domingo da Palavra de Deus 

O 3º domingo do Tempo Comum, foi instituído pelo Papa 
Francisco no ano passado “O Domingo da Palavra de 
Deus”. Ele convoca toda a Igreja a por no centro da sua 
atenção a Palavra de Deus, como fonte de vida e força 
para a nossa vida cristã. Assim Ele exorta-nos: 
 
“Queridos irmãos e irmãs, demos espaço dentro de nós à 
Palavra de Deus! Leiamos diariamente qualquer versículo 
da Bíblia. Comecemos pelo Evangelho: mantenhamo-lo 
aberto na cómoda de casa, tragamo-lo connosco no bolso 
ou na bolsa, visualizemo-lo no telemóvel, deixemos que 
nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está 
perto de nós, ilumina as nossas trevas e amorosamente 
impele para o largo a nossa vida.  
Deixemos entrar em nós a Sua Palavra, que é «viva, eficaz 
e mais afiada que uma espada de dois gumes; (…) discerne 
os sentimentos e intenções do coração» (Heb 4, 12). 
Por isso, precisamos da Sua Palavra: precisamos de escu-
tar, no meio das infindas palavras de cada dia, a única Pa-
lavra que não nos fala de coisas, mas fala-nos de vida.” 
 

Palavra do Prior 
 

Amigos Paroquianos, o tempo que estamos a viver é 
um tempo de grande preocupação, angústia e medo 
porque não sabemos o que nos pode acontecer a 
qualquer momento. Ninguém está livre de ser atingido 
por esta pandemia. A tragédia que está a acontecer nos 
hospitais, com tantas pessoas infetadas e tantos que 
perdem a vida, porque o hospital não consegue dar 
resposta imediata às situações e os médicos devem 
escolher quem priorizar no atendimento. Não podemos 
ficar indiferentes diante deste drama humano porque 
hoje são eles, amanhã posso ser eu ou alguém da min-
ha família. Talvez muitos se perguntem, o que podem 
fazer para aliviar esta situação. Podemos fazer muito. 
Primeiro de tudo, rezar, aproximarmo-nos mais de De-
us e suplicar o fim desta pandemia. Depois, seguir as 
orientações da DGS, evitando ao máximo sair de casa 
para não ser infetado ou propagar o vírus.  
Digo-vos isto, irmãos, porque experimentei na pele es-
ta situação. Sei o que quer dizer ser infetado e o grande 
risco de vida que se corre. Eu tive a graça de Deus, de 
ter tido um lugar no hospital, de ser bem tratado e se-
guido pelos médicos que, com tanta generosidade se 
dedicam a salvar vidas. Mas vi o que se vive dentro do 
hospital, por isso não quero que ninguém tenha que 
chegar a este ponto.  
A minha situação de saúde está a desenvolver-se pelo 
melhor. Assim como também a dos outros Padres e 
Irmãos da equipa pastoral, que já estão em atividade 
pastoral. Quanto a mim, fui aconselhado a estar um 
pouco mais resguardado, devido à grave situação pela 
qual passei. Aproveito para agradecer a todos vós, ami-
gos paroquianos, que estiveram unidos comigo através 
da oração e me fez sentir uma força muito forte que 
me estava a ajudar naquele momento crítico, ao ponto 
de os médicos se questionarem sobre a causa da evo-
lução positiva tão rápida da doença. Isto foi a prova da 
grande força que a oração tem, quando feita com fé e 
por tanta gente unida a rezar. Agradeço pelos gestos 
de carinho e solidariedade de tantas pessoas que, dire-
ta ou indiretamente, me fizeram chegar. Agradeço com 
toda a comunidade dos Pobres Servos, àqueles que 
assistiram e acompanharam com ajudas, refeições e 
outros gestos, no tempo de isolamento da comuni-
dade. Um momento de preocupação e de dor mas tam-
bém de tanta solidariedade e proximidade. Esperamos 
não passar mais por estes momentos e pedimos a De-
us, pela interceção de São José e São João Calábria, que 
proteja a nossa paróquia e o Mundo desta pandemia.  
Bem-haja a todos. 

Pe. Manuel 

Prestação de contas 
Almoço de Reis 

No domingo, dia 10 de janeiro, realizou-se o almoço paro-
quial de Reis, com a participação dos três Núcleos assim 
divididos; Algueirão: 94, Mem Martins: 91 e Mercês: 23,  e 
com o seguinte resultado: 
Total angariado: 2,288.00 
Despesas: 663.06 
Doações: 171.06 
Lucro final: 1,796.00 
 

Olhando para os resultados foi um evento que correu mui-
to bem, pela grande adesão dos paroquianos à nossa pro-
posta. Esperamos ter agradado, e que tenham sido bem 
servidos. Agradecemos a todos os que aderiram, dando 
assim uma grande ajuda económica à paróquia neste mo-
mento difícil que estamos a viver. Agradecemos também 
às equipas organizadoras, pelo serviço generoso. Bem haja 
a todos. 
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Semana do Consagrado  
 26/01 a 02/02/2021 

 
MENSAGEM 

Na Semana do Consagrado, os cristãos 
são convidados a rezar, de forma espe-
cial, por todos os consagrados, para que 
sejam fiéis e felizes. Damos graças a De-
us pelos homens e mulheres que, nas 
variadas formas de consagração, per-

maneceram fiéis ao espírito e ao compromisso que as-
sumiram. Esta fidelidade é razão forte para se sentirem 
felizes e para merecerem o reconhecimento de toda a 
Igreja e da própria sociedade. 
 Nestes tempos em que predomina a cultura do 
provisório que instiga ao experimentalismo, a fidelidade 
aos compromissos, sobretudo aos que implicam a entrega 
da totalidade da vida na lógica do evangelho, é desvalor-
izada. Talvez isso ajude a perceber melhor a razão pela 
qual à nossa volta há tanta gente insatisfeita e insegura, 
pessoas com medo de tomar decisões e outras ainda com 
as marcas da frustração ou as feridas do fracasso. Em tal 
contexto a fidelidade na vida consagrada é ainda mais 
posta à prova e enfrenta desafios mais exigentes. Mas a 
quem ousa fazer escolhas ponderadas e permanece fiel é 
prometida uma felicidade duradoura e profunda. Quem, 
pelo contrário, cede à ânsia de beber em todas as fontes 
sem descobrir que Jesus Cristo é a verdadeira fonte da 
água viva, dificilmente poderá saborear essa felicidade.  
 A fidelidade foi sempre apresentada como 
caraterística essencial do amor, do divino e do humano. 
Todo aquele que ama verdadeiramente procura ser fiel. O 
cristão reconhece que, ao longo da história, Deus foi fiel à 
Sua palavra e vê em Jesus Cristo, o Filho sempre fiel ao Pai 
e à missão até ao fim. Aquele cujo alimento era fazer a 
vontade do Pai (Jo.4,34) convidou os Seus seguidores a 
permanecerem no seu amor (Jo.15,9). A esses que per-
manecem unidos a Ele no amor, como o ramo à videira, o 
Senhor prometeu que dariam muito fruto, seriam atendi-
dos nas suas preces e receberiam uma alegria completa. 
 Na vida dos consagrados, a fidelidade é uma ex-
igência dirigida a homens e mulheres enraizados no amor 
de Cristo, verdadeiramente livres e conscientes de que a 
graça de Deus pode realizar esta e outras maravilhas nas 
suas vidas. Uma fidelidade que não se confunde com imo-
bilismo ou cristalização, que não se resigna ao conform-
ismo ou ao desânimo, mas se traduz em atitude de autên-
tica escuta de Deus e docilidade ao Espírito Santo que 
renova e recria todas as coisas.  

(Continua) 
Excerto da mensagem de D. António Augusto Azevedo, 

presidente da Comissão Episcopal 
das Vocações e Ministérios (CEVM) 

Comunicado da Conferência Episcopal 
sobre as Missas 

 
1. Tendo consciência da extrema gravidade da situação 
pandémica que estamos a viver no nosso País, consid-
eramos que é um imperativo moral para todos os 
cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máx-
imo de precauções sanitárias para evitar contágios, 
contribuindo para ultrapassar esta situação. 
 

2. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, a Con-
ferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão 
da celebração “pública” da Eucaristia a partir de 23 de 
janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses 
e outras atividades pastorais que impliquem contacto, 
até novas orientações. As Dioceses das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações 
próprias. 
 

3. Estas medidas devem ser complementadas com as 
possíveis ofertas celebrativas, transmitidas em direto 
por via digital. 
 

4. As exéquias cristãs devem ser celebradas de acordo 
com as orientações da Conferência Episcopal de 8 de 
maio de 2020 e das autoridades competentes. 
 

5. Exprimimos especial consideração, estima e gratidão 
a quantos, na linha da frente dos hospitais e em todo o 
sistema de saúde, continuam a lutar com extrema dedi-
cação para salvar as vidas em risco. Que Deus abençoe 
este inestimável testemunho de humanidade e gener-
osidade e que eles possam contar com a solidariedade 
coerente e responsável de todos os cidadãos, a fim de 
que, com a colaboração de todos, possamos superar 
esta gravíssima crise e construir um mundo mais 
solidário, fraterno e responsável. 
 

6. Pedimos que, a nível individual, nas famílias e nas 
comunidades, se mantenha uma atitude de constante 
oração a Deus pelas vítimas mortais da pandemia, 
pedindo ao Senhor da Vida que os acolha nos seus bra-
ços misericordiosos, e manifestamos o nosso apoio 
fraterno aos seus familiares em luto. 
 
Lisboa, 21 de janeiro de 2021  
 


