
SOLENIDADE DA ASCENSÃO 

 
A Solenidade da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, 

sugere que, no final do caminho percorrido no amor e na 

doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. 

Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e 

que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar 

a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e 

para o mundo. 

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, 

ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo e envia-os 

em missão, como testemunhas do projecto de salvação 

de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar 

os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a 

vida nova e definitiva. 

Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao 

serviço do “Reino”; deixou aos seus discípulos a missão 

de anunciar o “Reino” e de torná-lo uma proposta capaz 

de renovar e de transformar o mundo. Celebrar a ascen-

são de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência 

da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se res-

ponsável pela presença do “Reino” na vida dos homens. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial des-

ta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o 

projecto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão 

com Deus – a mesma vida que espera todos os que per-

correm o mesmo “caminho” que Jesus percorreu. Quanto 

aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, 

numa passividade alienante; mas têm de ir para o meio 

dos homens continuar o projecto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciên-

cia da esperança a que foram chamados (a vida plena de 

comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro des-

sa “esperança” de mãos dadas com os irmãos – membros 

do mesmo “corpo” – e em comunhão com Cristo, a 

“cabeça” desse “corpo”. Cristo reside no seu “corpo” que 

é a Igreja; e é nela que se torna hoje presente no meio 

dos homens. 

Dehonianos 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 e 12h00 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
Sábado dia 22  
Será celebrada na Igreja de São José do Algueirão a Vigília 
de Pentecostes, às 21h. Convidamos a participarem para 
invocar o dom do Espírito Santo sobre a nossa Paróquia e 
toda a Igreja. 
 
Via Lucis  dos jovens  Sempre Mais Alto 
No próximo sábado dia 22 de maio às 18 horas ir-se-á rea-
lizar a VIA  LUCIS.  Convidamos a  participar através  do 
Facebook ou Site da Paróquia.   
 
Domingo dia 23 
Celebração dos sacramentos da Iniciação cristã de Adultos, 
às 16h30, na Igreja do Algueirão. 
 
Abertura oficial, a nível paroquial, da preparação da Jor-
nadas da Juventude 
Também no próximo domingo, Dia de Pentecostes, iremos 
dar início à preparação, a nível paroquial, da Jornada da 
Juventude de 2023. Nas eucaristias desse dia serão apre-
sentados os símbolos e o COP (Comité Organizativo Paro-
quial). 

https://www.facebook.com/sjose.algueirao
http://paroquiasaojose.pt/
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SEMANA DA VIDA 
Celebramos a Semana da Vida (9 a 16 de Maio), com o 
tema “A vida que nos toca, a vida que sempre cuida-
mos”. A vida que se faz no agir de cada dia, a vida que 
acontece na história, a vida que se realiza na doação, a 
vida que é novidade quando buscamos incansavelmente 
o “ser mais”, a vida que é missão quando tocada pela 
força do evangelho “Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância” (Jo. 14,6). 
No contexto de pandemia que temos vivido, a nossa vi-
da, marcada por tantas privações e dificuldades, veio 
mostrar-nos de forma mais clara a nossa fragilidade, mas 
por outro lado, conduziu-nos a saborear a vida como um 
bem tão precioso. Foi-nos possível redescobrir o sentido 
da família, onde a vida acontece, valorizar a importância 
dos amigos, quando tantas crianças e jovens se viram 
privados de se encontrarem, estimar o lugar dos idosos 
na família e na sociedade que marcados por uma profun-
da solidão, nos fizeram sentir a necessidade e o valor do 
encontro. 
É a partir deste contexto que a Semana da Vida nos há 
de tocar cada um de nós, a não perdermos tempo na 
vida, mas a gastarmos tempo uns com os outros. Temos 
tanto para dar e para receber. É urgente amarmos a vida 
mesmo no meio das dificuldades e das dores. 
Os evangelhos dão-nos o verdadeiro sentido da vida, que 
não se esgota nas nossas limitações humanas, mas que 
vai muito além das nossas fragilidades. Jesus toca, e sal-
va aqueles com quem se cruza ou d’Ele se abeiram. No 
evangelho de Marcos, Jesus toca a sogra de Pedro (1,31), 
toca o leproso (1,41), a filha de Jairo (5,41). São exem-
plos claros que estes encontros fazem a vida acontecer. 
Vida que não se fecha em si mesma, mas que se abre ao 
outro como fonte de realização e de descoberta. Vida 
que é relação com o meio ambiente na preocupação pe-
la casa comum, vida que se quer de ternura em qualquer 
fase da vida, vida que é entrega e generosidade perante 
a necessidade do irmão, vida que sempre cuidamos. 
Celebrar a Semana da Vida é não ficarmos confinados a 
alguns dias, mas um caminho que se abre a que sejamos 
capazes de não ficarmos estagnados, a encetarmos um 
caminho feito de entusiasmo e alegria, onde a rotina dá 
lugar à surpresa, onde o lamento dá lugar à esperança, 
onde a coragem é mais forte que o desânimo, onde o 
encontro quebra a solidão, onde o tocar a vida nos con-
duz ao cuidado. 
Neste ano de S. José, figura ímpar na história da salva-
ção, ensina-nos a acolher a vida com serenidade, a vivê–
la com ternura, e a cuidarmos com coragem criativa 
(cf Patris Corde, Papa Francisco). 
Que o Ano “Família Amoris Laetitia”, seja um incentivo 
para vivermos a vida como um projeto de amor, de nos 
deixarmos tocar por Cristo e a disponibilidade para cui-
darmos da casa comum e dos irmãos. 

Site Pastoral Familiar 

PAPA INSTITUI MINISTÉRIO DE CATEQUISTA 
O Papa Francisco decidiu instituir o ministério de catequista, 
na Igreja Católica, através da carta apostólica (Motu Proprio) 
‘Antiquum ministerium’, publicado hoje pelo Vaticano. 
“Depois de ter ponderado todos os aspetos, em virtude da 
autoridade apostólica, instituo o ministério laical de catequis-
ta”, escreve Francisco. O texto sublinha que “ainda hoje, há 
muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à 
frente de comunidades em diferentes regiões, realizando 
uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento 
da fé”. A decisão diz respeito a homens e mulheres que não 
pertencem ao clero nem a institutos religiosos, reconhecen-
do de forma “estável” o serviço que prestam na transmissão 
da fé, “desempenhado de maneira laical como exige a pró-
pria natureza do ministério”. “Convém que, ao ministério 
instituído de catequista, sejam chamados homens e mulhe-
res de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma 
participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capa-
zes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fra-
terna, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral 
e pedagógica para ser solícitos comunicadores da verdade da 
fé e tenham já maturado uma prévia experiência de cateque-
se”, precisa Francisco. 
O Papa assinala que o ministério laical como o de catequista 
imprime uma “acentuação maior ao empenho missionário 
típico de cada um dos batizados”, convidando as comunida-
des católicas a rejeitar “qualquer tentativa de clericalização”. 
A carta apostólica ‘Ministério Antigo’ refere que o catequista 
deve estar ao “serviço pastoral da transmissão da fé” que se 
desenvolve nas suas diferentes etapas, desde o “primeiro 
anúncio” à formação permanente, passando pela preparação 
para os sacramentos da iniciação cristã (Batismo, Confirma-
ção e Eucaristia). Francisco recorda que, em 1972, o Papa São 
Paulo VI adaptou os ministérios de Leitor e Acólito, pedindo 
às Conferências Episcopais para promover outros ministérios, 
entre os quais o de catequista, como “reconhecimento da 
presença de leigos e leigas que, em virtude do seu Batismo, 
se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese”. 
“Esta presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, 
devido à renovada consciência da evangelização no mundo 
contemporâneo e à imposição duma cultura globalizada, que 
requer um encontro autêntico com as jovens gerações, sem 
esquecer a exigência de metodologias e instrumentos criati-
vos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a 
transformação missionária que a Igreja abraçou”. 
O Papa adianta que o ministério exige um “devido discerni-
mento” por parte de cada bispo diocesano e deve ser assu-
mido, publicamente, através de um rito de instituição – atu-
almente a ser preparado pela Congregação para o Culto Divi-
no e a Disciplina dos Sacramentos (Santa Sé). “Convido, pois, 
as Conferências Episcopais a tornarem realidade o ministério 
de catequista, estabelecendo o percurso formativo necessá-
rio e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encon-
trando as formas mais coerentes para o serviço que estas 
pessoas serão chamadas a desempenhar em conformidade 
com tudo o que foi expresso por esta Carta Apostólica”. 

Agência Ecclesia 
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A JMJ LISBOA 2023 
 

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023, convidou os jovens de Portugal a fazer parte da Jor-
nada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, 
uma “experiência única na vida”.  
“Vai ser uma jornada inesquecível”, referiu o bispo auxiliar 
de Lisboa, responsável pela área logística do Comité Orga-
nizador Local (COL) da JMJ 2023, reafirmou a convicção de 
que esta será a “melhor” jornada de sempre e vai 
“revolucionar o que é a presença e a organização dos jo-
vens”, na Igreja e na sociedade “Somos capazes de fazer o 
melhor, quando queremos”, apontou. 
O coordenador-geral destacou a importância das chama-
das “pré-jornadas” nas várias dioceses portuguesas, aco-
lhendo jovens de todo o mundo no verão de 2023. 
“Todos estamos convocados”, realçou, sublinhando a ne-
cessidade de que cada diocese “faça a sua parte” para ir 
ao encontro de quase 2 milhões de jovens em Portugal. 
“Venham todos”, insistiu. 
Para o responsável católico, o grande evento juvenil que a 
Igreja Católica vai promover em Portugal, pela primeira 
vez, é fruto de “muita esperança, de muita persistência, 
de muito acreditar”. 
“Vão ser umas jornadas únicas, como única está a ser a 
sua gestação”, acrescentou. “A jornada tem de se viver 
em grupo”,  
O anúncio da escolha de Lisboa como sede da próxima 
edição internacional da JMJ foi feito pelo Vaticano, a 27 de 
janeiro de 2019, no final da Jornada que decorreu no Pa-
namá. 
O COL, presidido pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Ma-
nuel Clemente, e coordenado por D. Américo Aguiar (setor 
logístico-operativo) e D. Joaquim Mendes (área pastoral), 
tem desenvolvido trabalhos de organização e preparação 
do maior evento juvenil promovido pela Igreja Católica. 
As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após 
o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no 
Ano Internacional da Juventude. 
As edições internacionais destas jornadas promovidas pela 
Igreja Católica são um acontecimento religioso e cultural 
que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mun-
do, durante cerca de uma semana. 
A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde 
então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos 
Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czesto-
chowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), 
Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney 
(2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia 
(2016) e Panamá (2019). 
 

Agência Ecclesia 
 

ABERTURA OFICIAL PAROQUIAL DA PREPA-

RAÇÃO PARA A JMJ 2023 

Desde que o Santo Padre, em 2019, 
no Panamá, anunciou que a próxi-
ma jornada da Juventude seria em 
Lisboa, todos vivemos na expetati-
va deste grande evento que marca-
rá a Igreja de Portugal. Sabemos 
que a data inicial era para 2022, 
mas, por causa da Pandemia, o San-

to Padre achou por bem, transferi-la para o ano 2023. 
Já de há muito tempo iniciou-se a nível Diocesano, o 
trabalho de programação e organização a vários níveis, 
deste grande evento. Já foram publicados o hino e o 
logotipo da jornada. No processo de organização, a ní-
vel Diocesano, foram também constituídos vários orga-
nismos para este fim. Esta organização da Jornada, pas-
sa também pelas paróquias, que envolverá não só os 
jovens, mas toda a Paróquia convidada a viver o espíri-
to da jornada.  Para este fim, foi constituído o Comité 
Organizador Paroquial (COP), que irá dinamizar os tra-
balhos de preparação a nível paroquial. 

 
Dia 23 de Maio, domingo de Pente-

costes, iremos abrir oficialmente, a 

nível Paroquial, o tempo de prepara-

ção da Jornada. Serão apresentados 

à comunidade os membros paroqui-

ais do COP, assim como vamos ex-

por, em cada Núcleo, as réplicas dos 

símbolos da Jornada, que são a Cruz 

e o Ícone de Nossa Senhora.  Sabemos que a jornada, é 

um evento de jovens, mas envolve toda a comunidade. 

Somos convidados a viver esta preparação com um co-

ração aberto e acolhedor e com muita disponibilidade a 

colaborar naquilo que nos for pedido.  

 


