
VI Domingo do Tempo Comum 
 

A liturgia do 6º Domingo do Tempo Comum apresenta-
nos um Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, 
que convida todos os homens e todas as mulheres a inte-
grar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele não 
exclui ninguém nem aceita que, em seu nome, se inven-
tem sistemas de discriminação ou de marginalização dos 
irmãos. 
A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia 
a forma de tratar com os leprosos. Impressiona como, a 
partir de uma imagem deturpada de Deus, os homens 
são capazes de inventar mecanismos de discriminação e 
de rejeição em nome de Deus. 
O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao en-
contro dos seus filhos vítimas da rejeição e da exclusão, 
compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão com 
amor, liberta-os dos seus sofrimentos, convida-os a inte-
grar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a 
discriminação e denuncia como contrários aos seus pro-
jectos todos os mecanismos de opressão dos irmãos. O 
leproso, apesar da proibição de Jesus, “começou a apre-
goar e a divulgar o que acontecera”. Marcos sugere, des-
ta forma, que o encontro com Jesus transforma de tal 
forma a vida do homem que ele não pode calar a alegria 
pela novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem de 
dar testemunho. Somos capazes de testemunhar, no 
meio dos nossos irmãos, a libertação que Cristo nos trou-
xe? 
A segunda leitura convida os cristãos a terem como prio-
ridade a glória de Deus e o serviço dos irmãos. O exem-
plo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na obediên-
cia incondicional aos projectos do Pai e fez da Sua vida 
um dom de amor, ao serviço da libertação dos homens. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 933 VI Domingo do Tempo Comum, Ano B 

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

Agenda 
 

Quarta feira de Cinzas, dia de abstinência e de jejum, início 
do tempo forte da Quaresma. Teremos duas eucaristias:  
 - 10h00 e 19h00 - transmitidas pelo Facebook e site da 
Paróquia.  
(Para quem desejar, pode preparar em casa um pouco de 
cinza, que será benzida na Eucaristia, e posta sobre a cabeça 
como sinal de penitência.) 
 

 Via Sacra  
- 18h00 e 21h00 - Todas as sextas feiras da Quaresma, 

através do Facebook e site da Paróquia.  

COLABORE COM AS DESPESAS DA PAROQUIA FAZENDO  
A SUA OFERTA  

Podem fazê-lo por transferência bancária para o NIB da Paróquia: 
PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5  

ou por MBWAY, através do telefone: 932 548 199 

APELO DO PRIOR 
 

Irmãos paroquianos, estamos a viver mais um tempo de con-
finamento, um tempo difícil para muitos. Neste tempo os 
que mais sofrem são aquelas pessoas ou famílias que se en-
contram em situações de vulnerabilidade, fragilidade e soli-
dão provocadas pela pandemia. 
Penso nas pessoas idosas que estão sós e talvez isoladas a 
viver estes momentos e, quem sabe, precisando de ajuda. 
Penso nas famílias que passam por um momento de carência 
porque perderam a sua fonte de subsistência e talvez falte o 
necessário para o dia a dia. Peço a quem conhecer algumas 
destas situações, que as assinale aos Padres ou no Cartório 
da Paróquia.  
Como Igreja não podemos ficar parados, ou à espera de que 
nos venham pedir. São estes os momentos em que devemos 
exercer a nossa caridade cristã, fazendo-nos próximos dos 
irmãos mais necessitados. Neste sentido, todos devemos ser 
solidários e ir ao encontro, talvez com um telefonema, dan-
do uma palavra de conforto, ou ajudando de alguma manei-
ra dentro das possibilidades de cada um. Também convido a 
quem desejar colaborar, oferecendo alimentos, ou doações 
para este fim, que entrem em contato com o cartório.  

O Prior 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
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VI Domingo do Tempo Comum - 14 de Fevereiro de 2021 

Se esta pandemia, nos ajudasse a renascer como Igreja, 
como Paróquia e a resgatar o sentido da vida cristã famili-
ar, onde as nossas famílias se tornam verdadeiramente 
pequenas “Igrejas domésticas”, não recordaríamos este 
tempo só como um tempo de privações e sofrimentos, 
mas também como um tempo de graça, em que Deus 
atuou para renovar as nossas famílias, fazendo delas ver-
dadeiras igrejas domésticas.                           

O Prior 

FAZER DA NOSSA CASA “A CASA DE DEUS” 

Os tempos de confinamento, seja aquele que vivemos no 
inicio da pandemia, seja o que estamos a passar atualmente, 
impõe-nos regras, que além de incidirem sobre a nossa vida 
habitual, e em especial sobre as nossas relações, não deixa 
de ter grande incidência sobre a nossa vida espiritual, e práti-
ca religiosa.  O facto de não podermos viver a nossa vida cris-
tã em comunidade em modo presencial é algo doloroso para 
quem está habituado a uma prática frequente da vida litúrgi-
ca e sacramental e da vivência comunitária da fé.  
Esta situação embora nos faça sofrer espiritualmente, obri-
gou-nos, por outro lado, a resgatar uma dimensão da nossa 
vivência da fé, que talvez tivéssemos perdido, ou seja, aquela 
de fazermos das nossas casas, além do lugar que habitamos, 
também o lugar onde Deus habita connosco e onde vivemos 
uma relação com Ele.  Um aspeto da nossa vida de fé que 
talvez tivéssemos esquecido e deixado um pouco de parte e, 
sem darmos conta, reduzimos a nossa prática cristã, com 
tudo aquilo que é oração, reflexão, catequese, para quando 
vamos à Igreja, às celebrações. Esta pandemia com o confi-
namento, tirou-nos esta possibilidade de irmos à Igreja para 
estes momentos celebrativos presenciais, obrigando-nos a 
fazer com que as nossas casas se tornem aquele espaço físico 
onde alimentamos a nossa fé e a prática de vida cristã. Não 
podendo ir à Igreja para as celebrações, ou catequese, deve-
mos fazer com que a nossa casa seja o lugar onde fazemos 
aquilo que faríamos na Igreja, realizando aquilo que é o sen-
tido da “Igreja doméstica”. 
Esta experiência, ajuda-nos a compreender que a vida cristã 
nasce na família e na família deve alimentar-se através da 
vivência familiar com práticas que a ajudem a crescer na fé. 
Assim como nos encontramos juntos para momentos co-
muns como as refeições ou outros, o encontrar-se juntos, 
para rezar, refletir sobre a Palavra de Deus, partilhar a vida 
espiritual, deve tornar-se sempre mais uma prática quase 
como um hábito. Para isso é muito importante que em cada 
casa de família cristã exista um espaço sagrado, o cantinho 
da oração onde a família se reúna, como se fosse na Igreja. 
Outro aspeto importante, é fazer retornar às nossas casas a 
simbologia religiosa, que muitas famílias perderam, com os 
sinais externos, como o Crucifixo, a Bíblia, o terço, imagens 
de Maria e dos Santos, que ajudam a criar um ambiente de 
espiritualidade. 
O sentido da “Igreja doméstica” ajuda-nos muito a redesco-
brir estes valores da vivência da própria fé em família, onde 
juntos se nutrem quotidianamente, além do pão material, 
também do pão espiritual. 
Quando se vive em família esta espiritualidade, sente-se ain-
da mais a necessidade de ter a Igreja e a comunidade paro-
quial como referência e como lugar sagrado onde viver os 
momentos fortes celebrativos, como a Eucaristia, ao Domin-
go. Além disso, descobre-se sempre mais a importância da 
comunidade paroquial, como lugar de encontro e de partilha 
da própria experiência de fé, ao ponto de tornar-se uma 
“Família” “de famílias”. 

A QUARESMA 

Desde os tempos antigos, a Quaresma sempre significou 
um período de renovação da própria vida. As práticas a 
cumprir eram três: a oração, a luta contra o mal e o jejum. 
A oração para pedir a Deus força para se converter e para 
crer no Evangelho. Aqui sublinha-se o aspecto da mudan-
ça, da consciência do próprio erro e a possibilidade de 
encetar um caminho diferente. O segundo aspecto subli-
nhado é rezar para ter a fé como dom de Deus. Quase que 
se poderá dizer que a quaresma é um tempo de retiro 
vivido por toda a Igreja.  
A luta contra o mal para dominar as paixões e o egoísmo, 
abrir-nos aos outros. O jejum. Para seguir Jesus Cristo, o 
cristão deve ter a força de se esquecer de si mesmo, de 
não pensar nos próprios interesses, mas só no bem do 
irmão. Assumir uma atitude constante, generosa e desin-
teressada não é fácil. É este o sentido do jejum. Também 
pode significar que para ajudar a quem se encontra em 
mais necessidade, é muitas vezes necessário renunciar 
àquilo de que se gosta e isso implica sacrifício. Não fazem 
assim as mães pelos seus filhos? O fruto do jejum servirá 
para matar a fome e a sede a um necessitado. É este o 
sentido do jejum apresentado pelo Pastor de Hermas. O 
Papa Leão Magno referia: "Nós prescrevemo -vos o jejum, 
lembrando-vos não só da necessidade da abstinência, mas 
também das obras de misericórdia". 
A esmola também é uma forma de solidariedade, de parti-

lha. Quaresma, tempo de reconciliação. A Quaresma é 

tempo favorável para, através de diversas formas, reno-

varmos a nossa fidelidade cristã. O gesto de imposição 

das mãos na quarta-feira de cinzas leva-nos a tomar cons-

ciência da nossa condição de pecadores. A Quaresma é 

tempo propício para o aprofundamento do desígnio de 

Deus sobre cada um. É tempo de renunciar, de converter 

e de crer. 

Ao longo destes 40 dias, as leituras sugerirão: sentido de 

jejum e da partilha, amor ao próximo, importância da ora-

ção, conversão, justiça de Deus, a sua misericórdia, o per-

dão e a reconciliação. Estas leituras quaresmais levam-nos 

a interrogarmo-nos: como vivemos as exigências do nosso 

baptismo? Sugere-se mais reflexão sobre a Palavra de 

Deus, mais oração e a Via-Sacra. 
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A Quaresma exige que façamos a revisão das nossas compe-
tências. Se lutamos por ser competentes ou somos "do des-
pacha", porque custa. Também exige que façamos a revisão 
da nossa moralidade: os nossos costumes, os nossos valores, 
as nossas acções. Assim como diz o Catecismo da Igreja Cató-
lica, entremos numa linha de ascese (esforço, sacrifício) e 
deixemos de lado a acédia (preguiça espiritual). 

Dehonianos 

Neste tempo de conversão, renovamos a nossa fé, obte-
mos a «água viva» da esperança e recebemos com o cora-
ção aberto o amor de Deus que nos transforma em ir-
mãos e irmãs em Cristo. Na noite de Páscoa, renovaremos 
as promessas do nosso Batismo, para renascer como mu-
lheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. 
Entretanto o itinerário da Quaresma, como aliás todo o 
caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da Ressur-
reição que anima os sentimentos, atitudes e opções de 
quem deseja seguir a Cristo. 
O jejum, a oração e a esmola – tal como são apresentados 
por Jesus na sua pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as condi-
ções para a nossa conversão e sua expressão. O caminho 
da pobreza e da privação (o jejum), a atenção e os gestos 
de amor pelo homem ferido (a esmola) e o diálogo filial 
com o Pai (a oração) permitem-nos encarnar uma fé sin-
cera, uma esperança viva e uma caridade operosa. 
 
1. A fé chama-nos a acolher a Verdade e a tornar-nos 
suas testemunhas diante de Deus e de todos os nossos 
irmãos e irmãs 
Neste tempo de Quaresma, acolher e viver a Verdade ma-
nifestada em Cristo significa, antes de mais, deixar-nos 
alcançar pela Palavra de Deus, que nos é transmitida de 
geração em geração pela Igreja. Esta Verdade não é uma 
construção do intelecto, reservada a poucas mentes sele-
tas, superiores ou ilustres, mas é uma mensagem que re-
cebemos e podemos compreender graças à inteligência 
do coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama ain-
da antes de nós próprios tomarmos consciência disso. 
Esta Verdade é o próprio Cristo, que, assumindo comple-
tamente a nossa humanidade, Se fez Caminho – exigente, 
mas aberto a todos – que conduz à plenitude da Vida. 
O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pes-
soas que o praticam com simplicidade de coração a redes-
cobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade 
de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, n'Ele 
encontram plena realização. Ao fazer experiência duma 
pobreza assumida, quem jejua faz-se pobre com os po-
bres e «acumula» a riqueza do amor recebido e partilha-
do. O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a 
Deus e ao próximo, pois, como ensina São Tomás de Aqui-
no, o amor é um movimento que centra a minha atenção 
no outro, considerando-o como um só comigo mesmo [cf. 
Enc. Fratelli tutti (= FT), 93]. 
A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para 
receber a Deus na nossa vida permitindo-Lhe «fazer mo-
rada» em nós (cf. Jo 14, 23). Jejuar significa libertar a nos-
sa existência de tudo o que a atravanca, inclusive da satu-
ração de informações – verdadeiras ou falsas – e produtos 
de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso cora-
ção Àquele que vem a nós pobre de tudo, mas «cheio de 
graça e de verdade» (Jo 1, 14): o Filho de Deus Salvador. 

(continua) 
 
 

INDICAÇÕES PARA O CAMINHO QUARESMAL EM 

FAMÍLIA 

A quaresma é um itinerário de vida espiritual marcado pela 
conversão e renovação da nossa vida de fé, através de algu-
mas práticas e sinais exteriores, que manifestam o compro-
misso quaresmal.  Como iremos viver esta quaresma em con-
finamento, assim como foi no ano passado, convido a encon-
trar sinais e modalidades de viver a espiritualidade da qua-
resma em família. 
- Convidamos na Quarta feira de Cinzas, a participarem em 
uma eucaristia, e prepare em casa o sinal das cinzas, para 
serem benzidas e postas sobre a cabeça em sinal do tempo 
de  penitencia, que estamos a começar. 
- Propomos que cada família ponha na porta exterior da casa, 
na janela ou no jardim, uma cruz com um pano roxo, assim 
como muitos fizeram muito bem na Quaresma do ano passa-
do. 
- Em casa, ornamente o “cantinho da Quaresma” com uma 
mesa, onde ponha a Bíblia, o crucifixo, uma vela e a frase 
bíblica que será indicada em cada domingo. Para quarta feira 
de cinzas a frase é: 
- Escreva numa folha A4 os três pilares da quaresma: Oração, 
Jejum e Caridade e ponha num lugar visível. Ali ficará todo o 
tempo da Quaresma e procure pôr em prática estas três di-
mensões. Para a Oração – fixar um horário comum onde to-
dos se encontrarão para uma oração em família, diária ou 
semanal e participar da Eucaristia dominical. O Jejum – deci-
dir em família, ao que poderão renunciar, como sinal de je-
jum. A caridade – as renúncias sejam recolhidas para dar em 
caridade, aos mais carenciados. 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA A QUARESMA DE 2021 

«Vamos subir a Jerusalém...» (Mt 20, 18). 
Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade. 

 

Queridos irmãos e irmãs! 
Jesus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão, morte e res-
surreição como cumprimento da vontade do Pai, desvenda-
lhes o sentido profundo da sua missão e convida-os a associ-
arem-se à mesma pela salvação do mundo. Ao percorrer o 
caminho quaresmal que nos conduz às celebrações pascais, 
recordamos Aquele que «Se rebaixou a Si mesmo, tornando-
Se obediente até à morte e morte de cruz» (Flp 2, 8).   

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93

