
IV DOMINGO DE PÁSCOA - ANO B 
 

O 4º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo 
do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia pro-
põe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do 
Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresenta-
do como “Bom Pastor”. Este é, portanto, o tema 
central que a Palavra de Deus põe, hoje, à nossa re-
flexão. O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor 
modelo” que ama de forma gratuita e desinteressa-
da suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. 
As ovelhas sabem que podem confiar n’Ele de forma 
incondicional, pois Ele não busca o próprio bem, mas 
o bem do seu rebanho. O que é decisivo para per-
tencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para 
“escutar” as propostas que Ele faz e segui- l´O no 
caminho do amor e da entrega. 
A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salva-
dor, já que “não existe debaixo do céu outro nome, 
dado aos homens, pelo qual possamos ser sal-
vos” (neste “Domingo do Bom Pastor” dizer que Je-
sus é o “único salvador” equivale a dizer que Ele é o 
único pastor que nos conduz em direcção à vida ver-
dadeira). Lucas avisa-nos para não nos deixarmos 
iludir por outras figuras, por outros caminhos, por 
outras sugestões que nos apresentam propostas fal-
sas de salvação. 
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de Jo-
ão convida-nos a contemplar o amor de Deus pelo 
homem. É porque nos ama com um “amor admirá-
vel” que Deus está apostado em levar-nos a superar 
a nossa condição de debilidade e de fragilidade. O 
objectivo de Deus é integrar-nos na sua família e tor-
nar-nos “semelhantes” a Ele. 

Dehonianos 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 e 12h00 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

As celebrações dos Sacramentos da Iniciação Cristã, que 
haviam sido adiadas em 2020 devido à pandemia, reali-
zam-se agora nos três núcleos: 
 
Sábado dia 24 
- 17H00, Igreja da Natividade- Celebração dos sacramen-
tos da iniciação Cristã das crianças da catequese, Núcleo 
de Mem Martins.  
 
Domingo dia 25 
- 9H30, Igreja de São José - Celebração da primeira euca-
ristia das crianças da catequese, Núcleo de Algueirão. 
 
- 14H30, Igreja de São José - Celebração dos Sacramen-
tos da iniciação cristã das crianças da catequese, Núcleo 
das Mercês. 
 
Sábado 01 de Maio 
- 19H00, Igreja da Natividade- Celebração do Sacramen-
to do Crisma, catequese de adultos da Paróquia. 
 
 
Dia Paroquial da Caridade - Domingo dia 02 — Entrega 
de donativos em todas as igrejas da Paróquia. 

DOMINGO PAROQUIAL DA CARIDADE  
  
Como todos os meses, no próximo domingo, dia 02 de 
maio, teremos o Domingo Paroquial da Caridade. Convi-
damos todos os paroquianos, nas eucaristias dos Nú-
cleos, a oferecerem alimentos não perecíveis. Podem 
também trazer durante a semana e colocar no cesto que 
está à porta das igrejas. 
 
Graças à generosidade de tantos, através do nosso Cen-
tro Social, estamos a conseguir dar resposta a muitos 
pedidos de famílias que neste tempo passam por dificul-
dades económicas. Um bem-haja a todos. 
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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)   
Por isso gosto de pensar em São José, guardião de 
Jesus e da Igreja, como guardião das vocações. Com 
efeito, da própria disponibilidade em servir, deriva o 
seu cuidado em guardar. «Levantou-se de noite, to-
mou o menino e sua mãe» (Mt 2, 14): refere o Evan-
gelho, indicando a sua disponibilidade e dedicação à 
família. Não perdeu tempo a cismar sobre o que esta-
va errado, para não o subtrair a quem lhe estava con-
fiado. Este cuidado atento e solícito é o sinal duma 
vocação realizada. É o testemunho duma vida tocada 
pelo amor de Deus. Que belo exemplo de vida cristã 
oferecemos quando não seguimos obstinadamente 
as nossas ambições nem nos deixamos paralisar pelas 
nossas nostalgias, mas cuidamos de quanto nos con-
fia o Senhor, por meio da Igreja! Então Deus derrama 
o seu Espírito, a sua criatividade sobre nós; e realiza 
maravilhas, como em José. 
Além da chamada de Deus – que realiza os nos-
sos sonhos maiores – e da nossa resposta – que se 
concretiza no serviço pronto e no cuidado carinhoso 
–, há um terceiro aspeto que atravessa a vida de São 
José e a vocação cristã, cadenciando o seu dia a dia: 
a fidelidade. José é o «homem justo» (Mt 1, 19) que, 
no trabalho silencioso de cada dia, persevera na ade-
são a Deus e aos seus desígnios. Num momento par-
ticularmente difícil, detém-se «a pensar» em tudo 
(cf. Mt 1, 20). Medita, pondera: não se deixa dominar 
pela pressa, não cede à tentação de tomar decisões 
precipitadas, não segue o instinto nem se cinge àque-
le instante. Tudo repassa com paciência. Sabe que a 
existência se constrói apenas sobre uma contínua 
adesão às grandes opções. Isto corresponde à labori-
osidade calma e constante com que desempenhou a 
profissão humilde de carpinteiro (cf. Mt 13, 55), pela 
qual inspirou, não as crónicas da época, mas a vida 
quotidiana de cada pai, cada trabalhador, cada cris-
tão ao longo dos séculos. Porque a vocação, como a 
vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia. 

Como se alimenta esta fidelidade? À luz da fideli-
dade de Deus. As primeiras palavras recebidas em 
sonho por São José foram o convite a não ter me-
do, porque Deus é fiel às suas promessas: «José, 
filho de David, não temas» (Mt 1, 20). Não temas: 
são estas as palavras que o Senhor dirige também 
a ti, querida irmã, e a ti, querido irmão, quando, 
por entre incertezas e hesitações, sentes como 
inadiável o desejo de Lhe doar a vida. São as pala-
vras que te repete quando no lugar onde estás, 
talvez no meio de dificuldades e incompreensões, 
te esforças por seguir diariamente a sua vontade. 
São as palavras que descobres quando, ao longo 
do itinerário da chamada, retornas ao primeiro 
amor. São as palavras que, como um refrão, acom-
panham quem diz sim a Deus com a vida como São 
José: na fidelidade de cada dia. 
Esta fidelidade é o segredo da alegria. Como diz 
um hino litúrgico, na casa de Nazaré reinava «uma 
alegria cristalina». Era a alegria diária e transpa-
rente da simplicidade, a alegria que sente quem 
guarda o que conta: a proximidade fiel a Deus e ao 
próximo. Como seria belo se a mesma atmosfera 
simples e radiosa, sóbria e esperançosa, permeas-
se os nossos seminários, os nossos institutos religi-
osos, as nossas residências paroquiais! É a alegria 
que vos desejo a vós, irmãos e irmãs que genero-
samente fizestes de Deus o sonho da vida, para 
O servir nos irmãos e irmãs que vos estão confia-
dos, através duma fidelidade que em si mesma já é 
testemunho, numa época marcada por escolhas 
passageiras e emoções que desaparecem sem ge-
rar a alegria. São José, guardião das vocações, vos 
acompanhe com coração de pai! 
 

Roma, São João de Latrão, 19 de março de 2021, 
Solenidade de São José 

Francisco 
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CONVITE 
 

No próximo domingo, dia 2 de maio, pelas 18h, 
terá lugar a segunda Conferência do Ciclo de Con-
ferências ONLINE dedicado à Encíclica "Fratelli Tu-
tti" do Papa Francisco, que decorre no âmbito das 
comemorações do cinquentenário do grupo de 
jovens Sempre Mais Alto. Desta vez contaremos 
com a presença da escritora e jornalista da Rádio 
Renascença, Aura Miguel, antigo elemento deste 
grupo, e que partilhará connosco “A aplicação ‘no 
terreno’ da Fratelli Tutti, pelo Papa Francisco”. A 
inscrição nas conferências poderá ser feita no site 
ou através das redes sociais da Paróquia e do SMA. 

MÊS DE MAIO 
TERÇO DAS FAMÍLIAS 

 
O mês de Maio é tradicionalmente conhecido como o 
mês dedicado a Nossa Senhora e também o mês das 
aparições de Fátima. Nossa Senhora pediu a oração 
do Terço em todas as suas aparições em Fátima. Ela 
prometeu-nos a paz e muitas outras graças mediante 
esta oração feita com o coração. Nos nossos dias o 
seu pedido continua veemente, visto que a situação 
do género humano é censurável, devido ao afasta-
mento de Deus e, consequentemente, do abandono 
dos valores morais. 
A Virgem Santíssima, preocupada com a situação da 
humanidade, faz um apelo incisivo, mostrando-nos 
que, por meio da oração, alcançamos a misericórdia 
de Deus, ferida pela indiferença do homem. Diante 
da urgência dos tempos, precisamos corresponder 
aos pedidos da Virgem Santíssima, oferecendo a Deus 
súplicas pela salvação da humanidade e em repara-
ção dos nossos pecados. A oração do Terço é uma 
arma eficaz para vencermos todos os tipos de guerras 
pelas quais somos constantemente assolados. 
Como resposta a este pedido de Nossa Senhora, que-
remos dedicar o mês de maio à oração do terço. Ire-
mos rezá-lo todos os dias, com as famílias e pelas fa-
mílias da paróquia. Estamos a celebrar o Ano de São 
José, garante da Santa Família de Nazaré e queremos 
confiar aos cuidados de São José as famílias provadas 
pela pandemia, aquelas que atravessam dias difíceis, 
por motivos de saúde e carências materiais para so-
breviver.  
O terço das famílias será transmitido pelo Facebook 
da Paróquia, durante o mês de maio, às 21h00. Todas 
as noites teremos uma família a rezar connosco. 
 
 

Livro «A Viagem de Jacinta Marto»  
 

Da autoria de Carla Barbosa Rocha e com ilustra-
ções de Marta Tex, o livro é um relato da estadia 
em Lisboa da pastorinha de Fátima, Jacinta Marto, 
hoje Santa Jacinta, depois da canonização pronun-
ciada pelo Papa Francisco em maio de 2017, no 
centenário das Aparições de Fátima”, refere uma 
nota enviada à Agência. 
A autora, Carla Rocha, paroquiana da paróquia de 
Algueirão, refere que a sua ligação a Santa Jacinta 
está relacionada com o seu próprio filho. 
“Quando o meu filho nasceu comecei a visitar os 
lugares onde Santa Jacinta viveu, quando esteve 
em Lisboa e deixei-me levar pela emoção de a ter 
tido tão perto. Assim, mergulhei nesta aventura de 
querer saber mais e de passar aos outros esta his-
tória fascinante”. O livro está disponível no Cartó-
rio Paroquial. 
 
 

https://www.facebook.com/sma.algueirao/
https://www.facebook.com/sjose.algueirao
https://www.facebook.com/sjose.algueirao
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“A PANDEMIA NÃO ABALOU  
SIGNIFICAMENTE A FÉ” 

 
Os resultados do inquérito foram revelados na As-
sembleia Diocesana de Catequistas do Patriarcado de 
Lisboa. 
O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa di-
vulgou os resultados de 1400 inquéritos a sobre o 
impacto dos confinamentos, referindo que a pande-
mia “não abalou significativamente a fé” dos católi-
cos. “A pandemia não abalou significativamente a fé, 
pelo contrário, foi um alicerce importante para aju-
dar as famílias, adolescentes e catequistas a ultrapas-
sar as dificuldades”, indicam os responsáveis pela lei-
tura desta consulta, partilhada no domingo, durante 
a Assembleia Diocesana de Catequistas, que decorreu 
online. 
‘Olhares sobre a pandemia, releitura da vivência da 
catequese’ foi o tema do encontro em que foram 
apresentados os resultados da pesquisa realizada em 
26 paróquias, envolvendo 558 famílias, 601 adoles-
centes, 289 catequistas e 19 párocos, além de 60 de-
senhos de crianças dos 6 aos 8 anos de idade. 
Os dados foram apresentados por Patrícia Dias, inves-
tigadora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), 
que se dedica à relação entre as crianças e as tecno-
logias digitais, catequista na Diocese de Setúbal. A 
especialista realçou que a catequese presencial é pre-
ferida pela maioria das crianças e adolescentes 
(65,1%), por considerarem importante “o contacto 
com os pares e com o catequista e por terem mais 
dificuldades em acompanhar a partir de casa”. Duran-
te os meses de pandemia, 95,2% dos grupos inquiri-
dos no Patriarcado de Lisboa tiveram catequese onli-
ne; os inquéritos mostram que os catequistas desen-
volveram competências digitais, mas “teriam benefi-
ciado de um apoio mais organizado por parte das pa-
róquias”.  
O padre Tiago Neto, director do Sector da Catequese 
do Patriarcado, destacou, na sua intervenção, que 
“muitos catequistas não se deixaram ficar para trás”, 
no momento em que as actividades presenciais fo-
ram suspensas. O sacerdote indicou que estes inqué-
ritos visam fazer uma leitura do que as pessoas vive-
ram e os “desafios” que isso traz às comunidades ca-
tólicas.  

Segundo os inquiridos, a sua espiritualidade tem-
se “fortalecido” ou mantido durante a pandemia; 
os adolescentes são o grupo que se mostra mais 
“abalado” pelo impacto da Covid-19 (14,2%), se-
guidos dos catequistas (13,9%) e famílias (3,6%). 
Quanto à oração, 29% dos adolescentes dizem re-
zar todos os dias e 42% fazem-no uma ou mais ve-
zes por semana. Segundo Patrícia Dias, a cateque-
se continuou a ter “um papel muito importante 
para a oração em família” – 35,6% das respostas; 
já os catequistas foram o grupo que mais valorizou 
os recursos de aplicações móveis – 45,3%. 
A consulta mostrou a importância das transmis-
sões das Eucaristias nas plataformas digitais, TV e 
rádio para as famílias (85,2%), durante a pande-
mia; a percentagem mais elevada de participação 
presencial, em todos os domingos, é a dos cate-
quistas, com 67,6%. 
A Assembleia Diocesana de Catequistas concluiu-
se com uma intervenção de D. Manuel Clemente, 
cardeal-patriarca, sobre o tema ‘Catequese e evan-
gelização, a inculturação da fé’. O responsável fa-
lou dos “novos métodos” que a pandemia 
“obrigou” a utilizar e agradeceu o trabalho dos ca-
tequistas, na linha da frente da evangelização. O 
Patriarca de Lisboa convidou a ter em considera-
ção o “quadro mental e de sensibilidade” com que 
cada um vê o mundo, particularmente numa cida-
de onde vivem pessoas de quase 100 nacionalida-
des. “Toda a evangelização e a catequese é um 
trabalho cultural”, com atenção aos “auditórios”, 
precisou. 

Agência Ecclesia 
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