
 2º Domingo da Páscoa – Ano B 
 

   A liturgia deste domingo apresenta-nos essa co-
munidade de homens novos que nasce da cruz e da 
ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste 
em revelar aos homens a vida nova que brota da 
ressurreição. 
Na primeira leitura temos, numa das “fotografias” 
que Lucas apresenta da comunidade cristã de Jeru-
salém, os traços da comunidade ideal: é uma comu-
nidade formada por pessoas diversas, mas que vi-
vem a mesma fé, num só coração e numa só alma; é 
uma comunidade que manifesta o seu amor frater-
no em gestos concretos de partilha e de dom e que, 
dessa forma, testemunha Jesus ressuscitado. 
No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e 
ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à 
volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele 
que ela recebe a vida que a anima e que lhe permite 
enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por ou-
tro lado, é na vida da comunidade (na sua liturgia, 
no seu amor, no seu testemunho) que os homens 
encontram as provas de que Jesus está vivo. 
 A comunidade cristã gira em torno de Jesus é cons-
truída à volta de Jesus e é de Jesus que recebe vida, 
amor e paz. Sem Jesus, estaremos secos e estéreis, 
incapazes de encontrar a vida em plenitude; sem 
Ele, seremos um rebanho de gente assustada, inca-
paz de enfrentar o mundo e de ter uma atitude 
construtiva e transformadora; sem Ele, estaremos 
divididos, em conflito, e não seremos uma comuni-
dade de irmãos.  
A segunda leitura recorda aos membros da comuni-
dade cristã os critérios que definem a vida cristã au-
têntica: o verdadeiro crente é aquele que ama Deus, 
que adere a Jesus Cristo e à proposta de salvação 
que, através d’Ele, o Pai faz aos homens e que vive 
no amor aos irmãos. Quem vive desta forma, vence 
o mundo e passa a integrar a família de Deus. 
 

 (Dehonianos) 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

Encontro sobre a Pastoral da Saúde  
nas comunidades cristãs 
(O encontro será online) 

 

A Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa vai celebrar 
o Dia Diocesano da Saúde a 22 de abril, com um weben-
contro, às 21h15, sobre ‘A Pastoral da Saúde nas comuni-
dades cristãs’. Este evento online é aberto a todos, mas 
particularmente dirigido aos agentes de pastoral social e 
da saúde, bem como a profissionais da saúde, idosos, do-
entes e familiares.  
Entre os oradores está o Cardeal-Patriarca de Lisboa e 
também o padre Fernando Sampaio, com o tema 
“Pastoral da Saúde: missão e desafios?”; a psiquiatra 
Margarida Neto, com o tema “Contributos dos profissio-
nais para a pastoral da saúde na paróquia”; e Helena Pre-
sas, da paróquia do Campo Grande, que irá abordar a 
“Pastoral da Saúde numa paróquia urbana: testemunho”. 
As inscrições podem ser feitas no site do Patriarcado de 
Lisboa. 
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“Com coração de Pai” 
(da Carta Apostólica Papa  

Francisco dedicado a S. José) 
 

5. Pai trabalhador (continuação) 
 

   Um aspeto que carateriza São José – e tem sido evi-
denciado desde os dias da primeira encíclica social, 
a Rerum novarum de Leão XIII – é a sua relação com o 
trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou 
honestamente para garantir o sustento da sua família. 
Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria 
do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. 
 

Neste nosso tempo em que o trabalho parece ter volta-
do a constituir uma urgente questão social e o desem-
prego atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo 
em países onde se experimentou durante várias déca-
das um certo bem-estar, é necessário tomar renovada 
consciência do significado do trabalho que dignifica e 
do qual o nosso Santo é patrono e exemplo. 
 

O trabalho torna-se participação na própria obra da sal-
vação, oportunidade para apressar a vinda do Reino, 
desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, 
colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão; o 
trabalho torna-se uma oportunidade de realização não 
só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para 
aquele núcleo originário da sociedade que é a família. 
Uma família onde falte o trabalho está mais exposta a 
dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desespe-
rada e desesperadora tentação da dissolução. Como 
poderemos falar da dignidade humana sem nos empe-
nharmos por que todos, e cada um, tenham a possibili-
dade dum digno sustento? 
 

A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, cola-
bora com o próprio Deus, torna-se em certa medida 
criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tem-
po, que é económica, social, cultural e espiritual, pode 
constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a 
importância e a necessidade do trabalho para dar ori-
gem a uma nova «normalidade», em que ninguém seja 
excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o pró-
prio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. A 
perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e 
tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia 
de Covid-19, deve ser um apelo a revermos as nossas 
prioridades. Peçamos a São José Operário que encon-
tremos vias onde nos possamos comprometer até se 
dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma famí-
lia sem trabalho! 

(Continua na próxima folha) 

2º DOMINGO  DE PÁSCOA 
(Domingo da Divina Misericórdia) 

 

   Atendendo ao apelo do 
próprio Jesus pelas pala-
vras de Santa Faustina, Jo-
ão Paulo II estabeleceu o 
segundo domingo da Pás-
coa – tradicionalmente co-
nhecido como Dominica in 
Albis – como a festa da Di-
vina Misericórdia. Santa 
Faustina Kowalska, uma 
santa religiosa polonesa 

recebeu visões e revelações de Nosso Senhor Jesus 
Cristo a respeito da Divina Misericórdia. No seu fa-
moso diário, ela relata o momento em que Jesus lhe 
pediu a instituição da festa da Sua Misericórdia:  
 

“A Minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que 
haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa Ima-
gem, que pintarás com o pincel, seja benzida solene-
mente no primeiro domingo depois da Páscoa e esse 
domingo deve ser a Festa da Misericórdia.” 
 

Também, em 22 de fevereiro de 1931, Jesus Cristo 
apareceu à jovem religiosa, onde pede à Ir. Faustina 
que pinte a imagem que conhecemos como Jesus 
Misericordioso. 
 

“À noite, quando eu estava em minha cela, percebi a 
presença do Senhor Jesus vestido com uma túnica 
branca. Uma mão estava levantada a fim de abenço-
ar, a outra pousava na altura do peito. Da abertura 
da túnica no peito saíam dois grandes raios, um ver-
melho e outro pálido. Em silêncio, olhei intensamente 
para o Senhor; minha alma estava tomada pelo es-
panto, mas também por grande alegria. Depois de 
um tempo, Jesus disse-me: ‘Pinta uma imagem de 
acordo com o que vês, com a inscrição: ‘Jesus, eu 
confio em Vós. Prometo que a alma que venerar esta 
Imagem não perecerá.” 
 

Algum tempo depois, Nosso Senhor explicou-lhe o 
significado dos dois raios em destaque na imagem: 
 

   “Os dois raios representam o Sangue e a Água. O 
raio pálido representa a Água, que justifica as almas; 
o raio vermelho representa o Sangue, que é a vida 
das almas. Ambos os raios saíram das entranhas de 
minha Misericórdia quando, na Cruz, o Meu Coração 
agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defen-
dem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que vi-
ver sob a proteção deles, porque não será atingido 
pelo braço da Justiça de Deus.” 
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A vida de São José sugere-nos três palavras-
chave para a vocação de cada um. A primeira 
é sonho. Todos sonham realizar-se na vida. E é justo 
nutrir aspirações grandes, expectativas altas, que 
objetivos efémeros como o sucesso, a riqueza e a 
diversão não conseguem satisfazer. Realmente, se 
pedíssemos às pessoas para traduzirem numa só pa-
lavra o sonho da sua vida, não seria difícil imaginar a 
resposta: «amor». É o amor que dá sentido à vida, 
porque revela o seu mistério. Pois só se tem a vida 
que se dá, só se possui de verdade a vida que se doa 
plenamente. A este propósito, muito nos tem a dizer 
São José, pois, através dos sonhos que Deus lhe ins-
pirou, fez da sua existência um dom. 
 

Os Evangelhos falam de quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 
2, 13.19.22). Apesar de serem chamadas divinas, não 
eram fáceis de acolher. Depois de cada um dos so-
nhos, José teve de alterar os seus planos e entrar em 
jogo para executar os misteriosos projetos de Deus, 
sacrificando os próprios. Confiou plenamente. Pode-
mos perguntar-nos: «Que era um sonho noturno, 
para o seguir com tanta confiança?» Por mais aten-
ção que se lhe pudesse prestar na antiguidade, valia 
sempre muito pouco quando comparado com a reali-
dade concreta da vida. Todavia São José deixou-se 
guiar decididamente pelos sonhos. Porquê? Porque 
o seu coração estava orientado para Deus, estava já 
predisposto para Ele. Para o seu vigilante «ouvido 
interior» era suficiente um pequeno sinal para reco-
nhecer a voz  divina. O mesmo se passa com a nossa 
vocação: Deus não gosta de Se revelar de forma es-
petacular, forçando a nossa liberdade. Transmite-nos 
os seus projetos com mansidão; não nos ofusca com 
visões esplendorosas, mas dirige-Se delicadamente à 
nossa interioridade, entrando no nosso íntimo e fa-
lando-nos através dos nossos pensamentos e senti-
mentos. E assim nos propõe, como fez com São José, 
metas elevadas e surpreendentes. 

(Continua na próxima folha) 

Sobre a festa da Divina Misericórdia Jesus disse à Irmã 
Faustina: “Desejo que a Festa da Misericórdia seja refú-
gio e abrigo para todas as almas, especialmente para os 
pobres pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas 
da Minha Misericórdia. Derramo todo um mar de graças 
sobre aquelas almas que se aproximam da fonte da Mi-
nha Misericórdia. A alma que for à confissão e receber a 
Sagrada Comunhão obterá remissão total das culpas e 
das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas 
divinas, pelas quais se derramam as graças. Que nenhu-
ma alma receie vir a Mim, ainda que os seus pecados 
sejam tão vivos como escarlate.” (Diário 699). 

(Aleteia) 

   MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O  
58º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

[25 de abril de 2021 - IV Domingo da Páscoa] 
«São José: o sonho da vocação» 

 

Queridos irmãos e  irmãs! 
 

No dia 8 de dezembro passado, teve início o Ano especi-
al dedicado a São José, por ocasião do 150º aniversário 
da declaração dele como Padroeiro da Igreja universal 
(cf. Decreto da Penitenciaria Apostólica, 8 de dezembro 
de 2020). Da parte minha, escrevi a carta apostóli-
ca Patris corde, com o objetivo de «aumentar o amor 
por este grande Santo» (concl.). Trata-se realmente du-
ma figura extraordinária e, ao mesmo tempo, «tão pró-
xima da condição humana de cada um de nós» (introd.). 
São José não sobressaía, não estava dotado de particu-
lares carismas, não se apresentava especial aos olhos de 
quem se cruzava com ele. Não era famoso, nem se fazia 
notar: dele, os Evangelhos não transcrevem uma pala-
vra sequer. Contudo, através da sua vida normal, reali-
zou algo de extraordinário aos olhos de Deus. 
 

Deus vê o coração (cf. 1 Sam 16, 7) e, em São José, reco-
nheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no 
dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer: 
gerar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deseja 
moldar corações de pais, corações de mães: corações 
abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na do-
ação, compassivos para consolar as angústias e firmes 
para fortalecer as esperanças. Disto mesmo têm neces-
sidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmen-
te nos dias de hoje, nestes tempos marcados por fragili-
dades e tribulações devidas também à pandemia que 
tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e o 
próprio sentido da vida.  
 

São José vem em nossa ajuda com a sua mansidão, com 
o Santo ao pé da porta; simultaneamente pode, com o 
seu forte testemunho, guiar-nos no caminho.  

ENTREGA DA RENUNCIA QUARESMAL 
 

Devido à Pandemia, a entre-
ga da Renúncia quaresmal 
deste ano, será  no II Domin-
go da Páscoa (11 de Abril)  
com  os envelopes que estão 

à saída das Igrejas.  “As consequências gravosas des-
ta pandemia, na economia de tantas famílias, ape-
lam que o destino da nossa Renúncia desta Quares-
ma seja para a Cáritas Diocesana de Lisboa poder 
continuar a socorrer os mais vulneráveis”. 

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_po.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

