
III Domingo da Páscoa 
 

Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que pode-
mos fazer uma experiência de encontro com Jesus res-
suscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que 
Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salva-
ção? É, fundamentalmente, a estas questões que a litur-
gia do 3° Domingo da Páscoa procura responder. 
O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua 
a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade 
dos discípulos. Cristo continua presente no meio da Sua 
comunidade em marcha pela história. Quando a comuni-
dade se reúne para escutar a Palavra, Ele está presente e 
explica aos seus discípulos o sentido das Escrituras. Não 
sentimos, tantas vezes, a presença de Cristo a indicar-
nos caminhos de vida nova e a encher o nosso coração 
de esperança quando lemos e meditamos a Palavra de 
Deus? Não sentimos o coração cheio de paz – a paz que 
Jesus ressuscitado oferece aos Seus – quando escutamos 
e acolhemos as propostas de Deus, quando procuramos 
conduzir a nossa vida de acordo com o plano de Deus? É 
precisamente nesse contexto eclesial – no encontro co-
munitário, no diálogo com os irmãos que partilham a 
mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no 
amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço – 
que os discípulos podem fazer a experiência do encontro 
com Jesus ressuscitado. Depois desse “encontro”, os dis-
cípulos são convidados a dar testemunho de Jesus diante 
dos outros homens e mulheres. 
A primeira leitura apresenta-nos, precisamente, o teste-
munho dos discípulos sobre Jesus. Depois de terem mos-
trado, em gestos concretos, que Jesus está vivo e conti-
nua a oferecer aos homens a salvação, Pedro e João con-
vidam os seus interlocutores a acolherem a proposta de 
vida que Jesus lhes faz. 
A segunda leitura lembra que o cristão, depois de encon-
trar Jesus e de aceitar a vida que Ele oferece, tem de vi-
ver de forma coerente com o compromisso que assumiu. 
Essa coerência deve manifestar-se no reconhecimento 
da debilidade e da fragilidade que fazem parte da reali-
dade humana e num esforço de fidelidade aos manda-
mentos de Deus. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 942 Domingo III da Páscoa, Ano B 

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

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

A Igreja celebra de 18 a 25 de abril a 58ª Semana de oração 
pelas Vocações, procurando dar nova centralidade a um tema 
“esquecido” nas comunidades católicas. 
“A realização desta semana deve servir também para desper-
tar a consciência de todos para a problemática da vocação, 
dado que, por vezes fica a impressão de que é um tema es-
quecido ou secundarizado”. Precisamos de uma “verdadeira 
cultura vocacional” que ajude os cristãos, a começar pelos 
mais jovens, a “olhar a vida numa outra perspetiva, a da vo-
cação”. 
“A esta luz, as várias escolhas que se fazem na vida não se 
reduzem a meras escolhas pragmáticas, nem podem esque-
cer que tudo constitui uma vocação”. 
A semana conclui-se na celebração do IV domingo da Páscoa, 
Domingo do Bom Pastor, sublinhando, “o valor e a especifici-
dade da vocação consagrada e a sua importância para a mis-
são da Igreja”. “Olhamos com preocupação e com esperança 
a realidade atual em que é patente, por um lado, a carência 
de vocações consagradas, mas em que, por outro, vão surgin-
do pequenos sinais de novidade”. 
Somos convidados a intensificar a oração pelas vocações con-
sagradas, com a sua especificidade e a sua riqueza próprias”. 
Na Igreja Católica, a Vida Consagrada é constituída por ho-
mens e mulheres que se comprometeram, pública e oficial-
mente, a viver (individualmente ou em comunidade) os votos 
de pobreza, castidade e obediência para toda a vida; hoje 
inclui leigos, sacerdotes, religiosas e religiosos. 
“Estamos certos de que o Senhor continua a chamar e sabe-
mos também que esse chamamento é atraente e fascinante”. 
A 19 de março, o Papa publicou a sua mensagem para o pró-
ximo Dia Mundial de Oração pelas Vocações, apresentando a 
figura de São José como modelo de paternidade e fidelidade 
a Deus. 
“Deus vê o coração e, em São José, reconheceu 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 to-
dos os dias. 
O 58.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a 25 
de abril, quarto domingo de Páscoa, com o tema ‘São José: o 
sonho da vocação’, no ano especial que o Papa lhe decidiu 
dedicar, por ocasião do 150.º aniversário da sua declaração 
como padroeiro da Igreja universal. 

Agência Ecclesia 
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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» 
 

(continuação) 
Na realidade, os sonhos 
introduziram José em 
aventuras que nunca teria 
imaginado. O primeiro 
perturbou o seu noivado, 
mas tornou-o pai do Mes-
sias; o segundo fê-lo fugir 
para o Egito, mas salvou a 
vida da sua família. Depois 
do terceiro, que ordenava 
o regresso à pátria, vem o 
quarto que o levou a mu-

dar os planos, fazendo-o seguir para Nazaré, onde precisa-
mente Jesus havia de começar o anúncio do Reino de 
Deus. Por conseguinte, em todos estes transtornos, reve-
lou-se vitoriosa a coragem de seguir a vontade de Deus. 
Assim acontece na vocação: a chamada divina impele 
sempre a sair, a dar-se, a ir mais além. 
Não há fé sem risco. Só se abandonando confiadamente à 
graça, deixando de lado os próprios programas e comodi-
dades, é que se diz verdadeiramente «sim» a Deus. E cada 
«sim» produz fruto, porque adere a um desígnio maior, do 
qual entrevemos apenas alguns detalhes, mas que o Artis-
ta divino conhece e desenvolve para fazer de cada vida 
uma obra-prima. Neste sentido, São José constitui um íco-
ne exemplar do acolhimento dos projetos de Deus. Trata-
se, porém, de um acolhimento ativo, nunca de abdicação 
nem capitulação; ele «não é um homem resignado passi-
vamente. O seu protagonismo é corajoso e forte» (Carta 
ap. Patris corde, 4). 
Que ele ajude a todos, sobretudo aos jovens em discerni-
mento, a realizar os sonhos que Deus tem para cada um; 
inspire a corajosa intrepidez de dizer «sim» ao Senhor, 
que sempre surpreende e nunca desilude! Uma segunda 
palavra marca o itinerário de São José e da voca-
ção: serviço. Dos Evangelhos, resulta como ele viveu em 
tudo para os outros e nunca para si mesmo.   
 

O Povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, 
desvendando assim a sua capacidade de amar sem na-
da reservar para si próprio. Libertando o amor de qual-
quer posse, abriu-se realmente a um serviço ainda mais 
fecundo: o seu cuidado amoroso atravessou as gera-
ções, a sua custódia solícita tornou-o patrono da Igreja. 
Ele que soube encarnar o sentido oblativo da vida, é 
também patrono da boa-morte. Contudo o seu serviço 
e os seus sacrifícios só foram possíveis, porque susten-
tados por um amor maior: «Toda a verdadeira vocação 
nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do sim-
ples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consa-
grada, requer-se este género de maturidade. Quando 
uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não 
chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se 
apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de signifi-
car a beleza e a alegria do amor, corre o risco de expri-
mir infelicidade, tristeza e frustração» (Ibid., 7). 
O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, 
não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-
se regra da vida diária. Empenhou-se para encontrar e 
adaptar um alojamento onde Jesus pudesse nascer; 
prodigalizou-se para O defender da fúria de Herodes, 
apressando-se a organizar a viagem para o Egito; voltou 
rapidamente a Jerusalém à procura de Jesus que ti-
nham perdido; sustentou a família trabalhando, mesmo 
em terra estrangeira. 
Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a 
atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre 
como queria: com  disponibilidade de quem vive para 
servir. 
Com este espírito, José empreendeu as viagens nume-
rosas e muitas vezes imprevistas da vida: de Nazaré a 
Belém para o recenseamento, em seguida para Egito, 
depois para Nazaré e, anualmente, a Jerusalém, sem-
pre pronto a enfrentar novas circunstâncias, sem se 
lamentar do que sucedia, mas disponível para dar uma 
mão a fim de reajustar as situações. Pode-se dizer que 
foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na 
terra. Assim não pode deixar de ser modelo para todas 
as vocações, que a isto mesmo são chamadas: ser 
as mãos operosas do Pai em prol dos seus filhos e fi-
lhas. 

 
(Continua na próxima folha) 
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Quando a resposta pela Internet não for possível, a po-
pulação tem ao dispor outras alternativas, nomeada-
mente: 
 
• telefone para grupos da população com maior dificul-
dade na resposta pela Internet ou impedidos de con-
tacto presencial, nomeadamente por razões de saúde 
pública; 
 
• e-balcão nas Juntas de Freguesia (mediante as condi-
ções de acessibilidade locais e em função da respetiva 
situação de saúde pública); 
 
• autopreenchimento dos questionários em papel, en-
tregues pelos recenseadores, que cumprem um rigoro-
so Protoloco de Saúde Pública, e que se preveem em 
número reduzido face às alternativas de resposta sem 
contacto com o Recenseador. 
 
Solicitamos, ainda, a divulgação dos Censos 2021 e da 
importância da participação de toda a população.  

RECENSEAMENTOS DA POPULAÇÃO 2021 
 

Os Recenseamentos da População e Habitação, que se 
realizam de dez em dez anos, são operações estatísticas 
fundamentais para o conhecimento das principais caracte-
rísticas da população e da habitação do país, a sua realida-
de social e económica, produzindo também informações 
imprescindíveis para a tomada de decisões do sector pú-
blico e privado. 
Em Portugal, no dia 19 de abril, inicia-se a resposta aos 
Censos 2021 pela Internet (em censos.ine.pt). 
Todos beneficiaremos dos dados estatísticos que o INE 
disponibilizará à sociedade, incentivando o estudo do pre-
sente para planear melhor o futuro. 
Mas a realização eficaz dos Censos só é possível através da 
colaboração empenhada de toda a população, pelo que 
este Instituto está a mobilizar um vasto conjunto de enti-
dades públicas e privadas para o apelo a essa colaboração. 
A participação da população nestes recenseamentos, para 
além de obrigatória nos termos da legislação, é, sobretu-
do, um direito de cidadania e um ato cívico fundamental 
para o conhecimento do País. 
 
Cada um de nós pode fazer parte desta importante opera-
ção nacional: respondendo pela Internet até 3 maio e in-
formando os que estão ao nosso redor para o fazer. 
Assim, permita-nos que lhe solicite que providencie no 
sentido de serem transmitidas orientações a todos os mi-
nistros de culto para que, nas cerimónias religiosas a reali-
zar perto do momento censitário, 19 de abril (sugerimos 
de 17 de abril a 3 de maio), seja feito um apelo a todos os 
fiéis para a resposta rigorosa e empenhada aos Censos 
2021, preferencialmente pela Internet. 
Os censos com resposta eletrónica era já, sem dúvida, a 
opção estratégica do INE. Neste momento de saúde públi-
ca tão excecional como a que estamos a viver, esta opção 
de resposta revela-se ainda mais importante. 
A partir do dia 5 de abril teve início a distribuição das car-
tas pelos recenseadores nas caixas de correio em todos os 
alojamentos do território nacional com os códigos neces-
sários à resposta. 
 

 

Horário Eucaristias 
(Presenciais) 

Algueirão: 
Segunda - Sexta: 19h00 
Sábado: 19h00 
Domingo: 11h30, 16h30 e 19h00 
 
Mem Martins: 
Terça e Quinta: 09h00 (Igreja de Nossa Senhora da Nativi-
dade) 
Quarta e Sexta: 09h00 (Capela de Nossa Senhora da Nati-
vidade) 
Sábado: 17h00 (Igreja de Nossa Senhora da Natividade) 
Domingo: 09h30; 12h00 (Igreja de Nossa Senhora da Nati-
vidade) 
 
Mercês: 
Terça - Sexta: 18h00 (Salão Paroquial das Mercês) 
Sábado: 17h00 (Escola Básica 2,3 Visconde Juromenha) 
Domingo: 10h30 (Escola Básica 2,3 Visconde Juromenha) 
 

https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos21_main&xpid=CENSOS21&xlang=pt
https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos21_main&xpid=CENSOS21&xlang=pt

