
IV Domingo do Tempo Comum 
 
A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos 
que Deus não se conforma com os projectos de egoísmo 
e de morte que desfeiam o mundo e que escravizam os 
homens e afirma que Ele encontra formas de vir ao en-
contro dos seus filhos para lhes propor um projecto de 
liberdade e de vida plena. 
A primeira leitura propõe-nos – a partir da figura de Moi-
sés – uma reflexão sobre a experiência profética. O pro-
feta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que 
Deus envia para ser a sua “palavra” viva no meio dos ho-
mens. Através dos profetas, Deus vem ao encontro dos 
homens e apresenta-lhes, de forma bem perceptível, as 
suas propostas. 
O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de Deus, cum-
prindo o projecto libertador do Pai, pela sua Palavra e 
pela sua acção, renova e transforma em homens livres 
todos aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do 
pecado e da morte. 
A segunda leitura convida os crentes a repensarem as 
suas prioridades e a não deixarem que as realidades 
transitórias sejam impeditivas de um verdadeiro compro-
misso com o serviço de Deus e dos irmãos. 
Os discípulos de Jesus são as testemunhas da sua pro-
posta libertadora. Eles têm de continuar a missão de Je-
sus e de assumir a mesma luta de Jesus contra os 
“demónios” que roubam a vida e a liberdade do homem, 
que introduzem no mundo dinâmicas criadoras de sofri-
mento e de morte. Ser discípulo de Jesus é percorrer o 
mesmo caminho que Ele percorreu e lutar, se necessário 
até ao dom total da vida, por um mundo mais humano, 
mais livre, mais solidário, mais justo, mais fraterno. Os 
seguidores de Jesus não podem ficar de braços cruzados, 
a olhar para o céu, enquanto o mundo é construído e 
dirigido por aqueles que propõem uma lógica de egoís-
mo e de morte; mas têm a grave responsabilidade de 
lutar, objectivamente, contra tudo aquilo que rouba a 
vida e a liberdade ao homem. 
          

Dehonianos 
 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 931 IV Domingo do Tempo Comum, Ano B 

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

Agenda 
 

Dia 2 de Fevereiro, a Igreja celebra a Festa da Apresentação 
de Jesus ao Templo, também conhecida como Nossa Senhora 
das Candeias. Neste dia iremos ter duas Eucaristias trans-
mitidas pelo Facebook da Paróquia, uma às 11h00 e outra às 
18h00. Nas Missas deste dia teremos a celebração da benção 
das velas. Convidamos a providenciar velas em casa para 
serem benzidas durante a Missa.  
 
 

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 com intenções 
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 
 
É possível colocar intenções nas missas da paróquia. Quem 
desejar fazê-lo, deve entrar em contato com o Cartório 
Paroquial: 219 226 390 / 935 463 534 / 927 200 800, 
igreja.natividademm@gmail.com 
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Testemunho de um Consagrado 
 

Esta semana, somos convidados a contemplar o dom 
da vida consagrada na Igreja, com a beleza das diver-
sas expressões carismáticas encontradas dentro des-
te grande corpo da vida consagrada. Nesta semana 
de oração, agradeçamos a Deus, pelo dom da Vida 
consagrada e por continuar a chamar ao longo da his-
tória homens e mulheres para seguir o seu Filho Je-
sus, abraçando plenamente o Evangelho e servindo a 
Igreja. 
 
Como consagrado, cheio de gratidão e alegria agrade-
ço aquele que é o único tesouro das nossas vidas, 
Nosso Senhor Jesus Cristo que, fielmente, continua a 
alimentar a nossa vocação com o Seu amor misericor-
dioso e a chamar cada um de nós pelo próprio nome 
para que nos tornemos Suas testemunhas no mundo. 
Nesta semana, contemplamos o dom imenso da nos-
sa vocação consagrada e voltamos o nosso olhar para 
a Luz das nossas vidas, Nosso Senhor Jesus Cristo. A 
nossa oração é dirigida, nesta semana, para que mui-
tos jovens possam descobrir o grande dom do cha-
mamento e seguir Jesus Cristo, escolhendo a Sua for-
ma de vida, assumida em modo total e radical, atra-
vés dos votos de Castidade, Pobreza e Obediência. 

Festa da Apresentação de Jesus ao Templo 
 

Dia 2 de fevereiro celebramos a Festa da Apresen-
tação do Senhor ao Templo, quarenta dias após o 
seu nascimento. Embora esteja fora do tempo 
litúrgico do Natal, a festa faz parte de um relato 
unitário que inclui o Nascimento de Jesus, a Epifa-
nia e a Apresentação do Senhor no templo. 
 
A Apresentação do Senhor é uma antiquíssima fes-
ta de origem oriental, já celebrada pela Igreja de 
Jerusalém no século IV. A festa passou a ser co-
nhecida a partir do século X, como “Purificação da 
Bem-Aventurada Virgem Maria”. Segundo a lei de 
Moisés, após darem à luz, as mulheres ficavam im-
puras, devendo visitar o templo de Jerusalém so-
mente quarenta dias após o parto. Nesse dia, devi-
am apresentar-se perante o sacerdote e realizar 
um sacrifício para se purificarem. 
 
Foi com base na apresentação do Menino Jesus 
pela Virgem Maria e por São José, diante do profe-
ta Simeão, que nasceu a celebração do Dia de Nos-
sa Senhora das Candeias. Jesus seria a luz que ilu-
minaria o mundo. A festa começou a ser celebrada 
com uma procissão de velas no século X, a recor-
dar esse aspeto. Neste dia, ao escutarmos o cânti-
co de Simeão, no evangelho, somos convidados 
a aclamar a Cristo como “luz para iluminar as na-
ções”. Este dia é conhecido, também, como dia de 
Nossa Senhora das Candeias, Nossa senhora da Luz 
e Nossa Senhora da Purificação. 
 
 
 

 
 

Como fazer a sua oferta à Paróquia 
 

Neste novo confinamento, que nos impede de parti-
cipar nas missas presenciais, convidamos a participa-
rem pelo Facebook da Paróquia, ou pela TV e a faze-
rem o seu ofertório como se estivessem na Igreja.  
 
Podem fazê-lo por transferência bancária para o NIB 
da Paróquia: PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5  
 
Ou por MBWay, através do número de telemóvel:  
932 548 199 
E assim continuar a ajudar a Paróquia nas suas despe-
sas.  
Se possível, sejam generosos. 
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Semana do Consagrado  
 26/01 a 02/02/2021 

 
MENSAGEM 

(Continuação da Mensagem) 
 
O que é que Deus nos quer dizer hoje? O 
que é que o Espírito inspira aos 
consagrados e consagradas em ordem à 
missão da Igreja e ao serviço do mundo, 

nomeadamente dos mais pobres, dos mais frágeis e des-
cartados? Ser fiel a Jesus Cristo e ao seu evangelho numa 
forma de vida consagrada implica a coragem de se deixar 
interpelar por estas e outras questões que se colocam ho-
je a toda a Igreja. 
 
Um importante apelo foi dirigido a todos pelo Papa Fran-
cisco na recente Encíclica Fratelli Tutti: o de renovar o son-
ho de uma humanidade mais fraterna. Inspirado no exem-
plo de São Francisco de Assis e na sua «forma de vida com 
sabor a evangelho», o papa sublinha a responsabilidade 
das religiões em oferecer «uma preciosa contribuição para 
a construção da fraternidade e a defesa da justiça na so-
ciedade» (FT,271). No caso do cristianismo a experiência 
de uma autêntica fraternidade deve acontecer desde 
muito cedo, no âmbito da família, da comunidade cristã 
onde se é acolhido, se cresce e celebra a fé e com muito 
mais razão naquela comunidade religiosa a que se es-
colheu pertencer. 
 
Precisamos hoje de um renovado compromisso comuni-
tário que favoreça a construção de comunidades cristãs 
mais evangélicas e por isso mais fraternas. Para que a 
fraternidade não fique numa proclamação bonita ou num 
ideal utópico e vazio, o mundo precisa do testemunho 
profético de comunidades religiosas orantes, acolhedoras, 
alegres, o que só acontece quando elas vivem unidas em 
autêntica fraternidade. A fidelidade e a felicidade na vida 
consagrada estão indissociavelmente ligadas a uma vivên-
cia comunitária marcada pelo amor fraterno, a entreaju-
da, a partilha da fé e dos bens, o diálogo inter- geracional. 
 
Na Semana do Consagrado de 2021 pedimos a intercessão 
de São José, patrono da Igreja, para que proteja todos os 
consagrados e consagradas. A ele que foi homem fiel e 
justo, pai amado, pai na ternura, na obediência, no ac-
olhimento, pedimos que guie o caminho dos consagrados 
na fidelidade a Jesus Cristo e ao seu evangelho, na fideli-
dade à Igreja e à sua missão, segundo os carismas própri-
os. 

+António Augusto de Oliveira Azevedo 
Presidente da Comissão Episcopal das  

Vocações e Ministérios 

Oração pelos Consagrados 

 
“Vem, Espírito Criador, com a graça multiforme, 
iluminar, vivificar e santificar a tua Igreja! 
Unida no louvor, ela Te agradece 
o dom da Vida Consagrada, concedido e confirma-
do 
na novidade dos carismas ao longo dos séculos. 
Guiados pela Tua luz e radicados no batismo, 
homens e mulheres, atentos aos Teus sinais na  
história, 
enriqueceram a Igreja, 
vivendo o Evangelho no seguimento de Cristo 
casto e pobre, obediente, orante e missionário. 
Pedimos-Te que conserves na fidelidade 
todos os consagrados; 
que eles vivam o primado de Deus nas realidades  
humanas, 
a comunhão e o serviço entre as pessoas, 
a santidade no espírito das bem-aventuranças. 
Possa a Igreja, nestes seus filhos e filhas, 
descobrir a pureza do Evangelho 
e a alegria do anúncio que salva. 
Maria, primeira discípula e missionária, 
Virgem que Se fez Igreja, 
interceda por nós. 
Ámen.” 

 
Papa Francisco 

 
 


