
V Domingo do Tempo Comum 
 
  A liturgia do 5º Domingo 
reflecte sobre as questões 
fundamentais da vida. Que 
sentido tem o sofrimento e 
a dor que acompanham a 
caminhada do homem pela 
Terra? Qual a “posição” de 
Deus face aos dramas que 

marcam a nossa existência? 
   O projecto de Deus para o homem não é um projecto 
de morte, mas é um projecto de vida verdadeira, de feli-
cidade sem fim. 
   Na primeira leitura, um crente chamado Job comenta, 
com amargura e desilusão, o facto de a sua vida estar 
marcada por um sofrimento atroz e de Deus parecer 
ausente e indiferente face ao desespero em que a sua 
existência decorre. Apesar disso, é a Deus que Job se 
dirige, pois sabe que Deus é a sua única esperança e que 
fora d’Ele não há possibilidade de salvação. 
   No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de 
Deus com a felicidade dos seus filhos. Na acção liber-
tadora de Jesus em favor dos homens, começa a mani-
festar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem opres-
são, sem exclusão que Deus sonhou para os homens. O 
texto sugere, ainda, que a acção de Jesus tem de ser con-
tinuada pelos seus discípulos. 
   A segunda leitura sublinha, especialmente, a obrigação 
que os discípulos de Jesus assumiram no sentido de 
testemunhar diante de todos os homens a proposta lib-
ertadora de Jesus. Na sua acção e no seu testemunho, os 
discípulos de Jesus não podem ser guiados por interesses 
pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho e aos 
irmãos. 
   O cristão sabe que, em certas circunstâncias, pode ser 
convidado a renunciar aos próprios direitos e à própria 
liberdade, porque a caridade ou o bem dos irmãos assim 
o exigem. O amor é, para o cristão, o “bem maior”, em 
vista do qual ele pode renunciar a “bens menores”. O 
discípulo de Jesus não pode impor os seus direitos a 
qualquer preço, sobretudo quando esse preço implica 
desprezar os irmãos. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 932 V Domingo do Tempo Comum, Ano B 

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

Agenda 
 
Quinta feira dia 11 a Igreja celebra o Dia Mundial do Doente. 
Na celebração Eucarística das 19h00, será dada a bênção dos 
doentes. 
 
Mudança de horário das Celebrações online 
Todos os dias de segunda a sexta: 
18h00 – Adoração Eucarística e vésperas, pela pandemia 
19h00 – Missa com intenções 
21h00 – Terço de súplica a Nossa Senhora, pela pandemia 
Sábado 
17h00 – Adoração Eucarística e vésperas, pela pandemia 
18h00 – Missa Vespertina 
Domingo: 
11h30 – Missa 
17h00 – Adoração Eucarística e vésperas 
18h30 – Missa dos Jovens 
21h00 – Oração do terço 
Neste período de confinamento as Celebrações serão  
transmitidas pelo link: www.facebook.com/sjose.algueirao   
 e pelo Site da Paróquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, dia 7 de fevereiro, dia da Festa das Chagas do Sen-
hor,  a Pastoral Familiar Diocesana, convida a todos a rezar o 
terço  
em comunidade, às 16h00, juntamente com os Bispos da Dio-
cese de Lisboa,  pelos que sofrem a pandemia e pelo nosso 
País. 
Será transmitido no Youtube e no Facebook da Pastoral Fa-
miliar. Podem entrar no Link direto: https://youtu.be/
zmn2Hwy8Iro 
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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRAN-
CISCO 

PARA O XXIX DIA MUNDIAL DO DOENTE 
 

A relação de confiança, na base do cuidado 
dos doentes 

Queridos irmãos e irmãs! 

A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente que tem 
lugar a 11 de fevereiro de 2021, memória de Nossa 
Senhora de Lurdes, é momento propício para prestar 
uma atenção especial às pessoas doentes e a quantos 
as assistem quer nos centros sanitários quer no seio 
das famílias e comunidades. Penso de modo particu-
lar nas pessoas que sofrem em todo o mundo os 
efeitos da pandemia do coronavírus. A todos, espe-
cialmente aos mais pobres e marginalizados, ex-
presso a minha proximidade espiritual, assegurando a 
solicitude e o afecto da Igreja. 
- A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vul-
nerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade nat-
ural do outro. Torna ainda mais nítida a nossa con-
dição de criaturas, experimentando de maneira evi-
dente a nossa dependência de Deus. De facto, quan-
do estamos doentes, a incerteza, o temor e, por 
vezes, o pavor impregnam a mente e o coração; en-
contramo-nos numa situação de impotência, porque 
a saúde não depende das nossas capacidades nem do 
nosso afã (cf. Mt 6, 27). 

- A doença obriga a questionar-se sobre o sentido 
da vida; uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. 
Nela, procura-se um significado novo e uma dire-
ção nova para a existência e, por vezes, pode não 
encontrar imediatamente uma resposta. Os pró-
prios amigos e familiares nem sempre são capazes 
de nos ajudar nesta busca afanosa. 
- A actual pandemia colocou em evidência tantas 
insuficiências dos sistemas sanitários e carências 
na assistência às pessoas doentes. Viu-se que, aos 
idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre 
é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou não 
o é sempre de forma equitativa. Isto depende das 
opções políticas, do modo de administrar os recur-
sos e do empenho de quantos revestem funções 
de responsabilidade. O investimento de recursos 
nos cuidados e assistência das pessoas doentes é 
uma prioridade ditada pelo princípio de que a 
saúde é um bem comum primário. Ao mesmo tem-
po, a pandemia destacou também a dedicação e 
generosidade de profissionais de saúde, voluntá-
rios, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, 
religiosos e religiosas: com profissionalismo, abne-
gação, sentido de responsabilidade e amor ao 
próximo, ajudaram, trataram, confortaram e servi-
ram tantos doentes e os seus familiares. Uma série 
silenciosa de homens e mulheres que optaram por 
fixar aqueles rostos, ocupando-se das feridas de 
pacientes que sentiam como próximo em virtude 
da pertença comum à família humana. 
- Todas as pessoas doentes, os agentes da saúde e 
quantos se prodigalizam junto dos que sofrem, 
confio-os a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde 
dos Enfermos. Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos 
seus inumeráveis santuários espalhados por todo 
o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança 
e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor frat-
erno. A todos e cada um concedo, de coração, a 
minha bênção. 

Francisco 

Como fazer a sua oferta à Paróquia 
 

Neste novo confinamento, que nos impede de 
participar nas missas presenciais, convidamos a 
participarem pelo Facebook da Paróquia, ou pela TV 
e a fazerem 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 
despesas.  
Se possível, sejam generosos. 
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Oração para o Dia Mundial do Doente  

Pai de misericórdia, 
fonte de todo o dom perfeito, 

ajuda-nos a amar gratuitamente 
o nosso próximo como Tu nos tens amado. 

Senhor Jesus, que experimentaste a dor  
e o sofrimento, dá-nos a força de enfrentar  

o tempo da doença e de o viver com fé 
na companhia dos nossos irmãos. 

Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, 
suscita nos corações o fogo da Tua caridade, 

para que saibamos curvar-nos  
diante da humanidade  em sofrimento  

no corpo e no espírito. 
Maria, Mãe amorosa da Igreja  

e de todos os homens,  
mostra-nos o caminho traçado pelo teu Filho, 

para que, n`Ele, a nossa vida se torne 
serviço de amor e sacrifício de salvação 

no caminho rumo à Páscoa eterna. 
Ámen. 

   A nota da CEP considera um “contrassenso le-
galizar a morte provocada” no contexto da crise 
provocada pela Covid-19, “recusando as lições que 
esta pandemia tem dado sobre o valor precioso da 
vida humana, que a comunidade em geral e 
nomeadamente os profissionais de saúde tentam 
salvar de modo sobre-humano”. 
   Os bispos consideram que a lei aprovada poderá 
ainda ser sujeita a fiscalização da constitucionali-
dade, “por ofender o princípio da inviolabilidade 
da vida humana”. 
   “Não podemos aceitar que a morte provocada 
seja resposta à doença e ao sofrimento. Aceitar 
que o seja é desistir de combater e aliviar o sofri-
mento e veicular a ideia errada de que a vida mar-
cada pela doença e pelo sofrimento deixa de 
merecer proteção e se torna um peso para o pró-
prio, para os que o rodeiam, para os serviços de 
saúde e para a sociedade no seu todo. 
   Não podemos nunca desistir de combater e 
aliviar o sofrimento, físico, psicológico ou existen-
cial, e aceitar que a morte provocada seja resposta 
para essas situações. A resposta à doença e ao 
sofrimento deverá ser, antes, a proteção da vida 
sobretudo quando ela é mais frágil por todos os 
meios e, nomeadamente pelo acesso aos cuidados 
paliativos, de que a maioria da população portu-
guesa está ainda privada”. 
   A nota da CEP fala ainda num “retrocesso cultur-
al sem precedentes”, caraterizado pela 
“absolutização da autonomia e autodeterminação 
da pessoa”. 
   Agora, mais do que nunca, reforçamos o nosso 
propósito de acompanhar com solicitude e amor 
todos os doentes, em todas as etapas da sua vida 
terrena e, de modo especial, na sua etapa final”. 

 (Ecclesia) 
 

Conferência Episcopal manifesta «tristeza e 
indignação»  

perante legalização da eutanásia 
 

   A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifes-
tou “tristeza e indignação” perante a legalização da 
eutanásia e suicídio assistido, aprovada após votação 
final global na Assembleia da República. 
   “Essa tristeza e indignação são acrescidas pelo facto 
de se legalizar uma forma de morte provocada no 
momento do maior agravamento de uma pandemia 
mortífera, em que todos queremos empenhar-nos 
em salvar o maior número de vidas, para tal aceitan-
do restrições da liberdade e sacrifícios económicos 
sem paralelo”, acrescentam os bispos católicos. 
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EUTANÁSIA! UM MOMENTO TRISTE  

DA NOSSA DEMOCRACIA 

   A Doutora Margarida Neto, Psiquiatra na Casa de 
Saúde do Telhal, num seu artigo, sobre a Lei da Eu-
tanásia, faz uma reflexão pertinente e sensata sobre 
a questão que nos ajuda a reflectir e a ter uma ideia 
mais clara sobre o tema.  
 
Os deputados estão longe do povo 

   A aprovação da Lei fica marcada pela insensatez do 
momento, pela falta de sensibilidade, ouso dizer até, 
pelo desrespeito relativo ao sofrimento que vivemos. 
Que momento triste da nossa democracia! 
   Vou escrever com o coração, que só assim me sai o 
que sinto. E o que sinto, não estará longe do que 
sentem os portugueses. Enquanto tantos lutam pela 
vida, os deputados lutaram pela morte. Não houve 
sobressalto por adicionar morte, à morte. Apenas 
estratégia. Não podia haver maior insensibilidade, 
crueza, desrespeito. Qualquer um, a favor ou contra 
a Eutanásia, se arrepia com o momento escolhido 
para a aprovação da Lei. 

 

 

 
 
 
   O povo quis ser ouvido em referendo, mas recu-
saram-lhe essa possibilidade, talvez temendo o re-
sultado – essa recusa não defendeu a Democracia. 
   Foram surdos à opinião das Ordens dos Médicos, 
Enfermeiros, Juristas, Conselho Nacional de Ética pa-
ra as Ciências da Vida, confissões religiosas e tantos 
outros — essa surdez não promoveu a Democracia. 
   Nunca houve urgência nesta matéria. Nunca houve 
clamor social a favor da Eutanásia, antes pelo con-
trário. 
   De todos os lados há uma recusa da lei. Os médicos 
não tomarão parte nos procedimentos previstos, 
porque a eutanásia não é um acto médico e porque a 
eutanásia é contra a medicina! Sabendo desta 
posição honrosa e corajosa, os deputados manti-
veram a sua decisão – a arrogância promove a distân-
cia. 
   Só oito países no mundo legalizaram a Eutanásia. 
Em muitos deles a lei revela-se dramática, cada ano 
mais. A rampa deslizante permite já hoje,  a morte de 
crianças, pessoas com demência, doentes psiquiátri-
cos, cansaço de viver e muitas outras situações. 
   Podem continuar a leitura entrando neste link: 
https://observador.pt/opiniao/os-deputados-estao-
longe-do-povo/ 


