
Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 947 Solenidade do Pentecostes, Ano B 

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

AGENDA 
 
No próximo domingo dia 30 iremos celebrar a Festa da 
família a nível Paroquial  nas Missas dos três Núcleos, 
nos Seguintes horários:  
Mercês — 10h30 
Algueirão — 11h30 
Mercês — 12h  
Na missa haverá uma Bênção especial para os casais jubi-
lares que façam 10, 25, 50 ou 60 anos de casados e irão 
receber um Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal 
Patriarca. Pedimos aos Casais Jubilados que participem 
nestas Missas nos seus Núcleos. 

FESTA DA FAMÍLIA EM MODO PAROQUIAL 
DIA 23 DE MAIO 

 
“Devido à pandemia, a Festa da Família de 2021 será 

celebrada na Missa de Domingo, 30 de maio, na sua pa-

róquia”, anunciou à diocese, a Pastoral Familiar do Patri-

arcado de Lisboa. Em preparação para esta Festa,  de 24 

a 28 de Maio, às 21:30, no Youtube da Pastoral da Famí-

lia, serão transmitidas algumas conferências sobre o te-

ma da  Educação, percorrendo o Capítulo 7 da Amoris 

Laetitia. 

Por fim, no próprio Domingo 30-Maio, à tarde, teremos 

um evento Online com um diálogo entre gerações, tam-

bém no Youtube da Pastoral da Família. No final o Car-

deal Patriarca irá dirigir a palavra a todas as famílias. 

Façamos do dia 30 de Maio, uma enorme festa paroquial 

da Família, em comunhão com a nossa Diocese de Lis-

boa, na pessoa do Senhor Patriarca. 

SOLENIDADE DE PENTECOSTES 

ANO B 

 
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito 
Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá 
vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz 
nascer o Homem Novo. 
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reuni-
da à volta de Jesus ressuscitado.  Jesus é a sua identida-
de e a sua razão de ser. É n'Ele que superamos os nos-
sos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, 
para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova 
do Homem Novo. 
Para João, esta comunidade passa a ser uma comunida-
de viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o 
Espírito que permite aos crentes superar o medo e as 
limitações e dar testemunho no mundo desse amor 
que Jesus viveu até às últimas consequências. 
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei 
nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que 
cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com 
que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas 
diferenças e comunicar, que une numa mesma comuni-
dade de amor, povos de todas as raças e culturas. 
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte 
de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele que 
concede os dons que enriquecem a comunidade e que 
fomenta a unidade de todos os membros; por isso, es-
ses dons não podem ser usados para benefício pessoal, 
mas devem ser postos ao serviço de todos. 
 

Dehonianos 

 
  

http://familia.patriarcado-lisboa.pt/eventos/inscri%C3%A7%C3%B5es/655-festa-da-fam%C3%ADlia-2021-inscri%C3%A7%C3%A3o-casais-jubilares
https://www.youtube.com/channel/UCWhOBfDTCFFwCsvfS4mN0-A
https://www.youtube.com/channel/UCWhOBfDTCFFwCsvfS4mN0-A
https://www.youtube.com/channel/UCWhOBfDTCFFwCsvfS4mN0-A
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OS SETE DONS DO ESPÍRITO SANTO  
 
No dia de Pentecostes toda a Igreja 
foi enriquecida pelos dons do Espírito 
Santo, que desceu sobre os Apósto-
los no Cenáculo, da mesma forma 
cada um de nós no dia da Crisma, 

recebe a plenitude do Espírito Santo com os seus 7 dons. 
O Catecismo da Igreja Católica diz que: “Os sete dons do 
Espírito Santo são: sabedoria, inteligência, conselho, for-
taleza, ciência, piedade e temor de Deus. Completam e 
levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem”.  
 

1. O dom de Ciência: faz com que o cristão penetre na 
realidade deste mundo sob a luz de Deus; vê cada criatu-
ra como reflexo da sabedoria do Criador e como caminho 
a Deus.  
 

2. O dom do entendimento ou inteligência: ajuda-nos a 
penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e a 
entendê-las. Por ele o cristão contempla os mistérios da 
fé. O dom da inteligência é eficaz mesmo sem estudo; é 
dado aos pequeninos e humildes, desde que tenham 
grande amor a Deus.  
 

3. O dom da sabedoria: dá-nos um conhecimento da ver-
dade revelada por Deus. Abrange todos os conhecimen-
tos do cristão e põe os sob a luz de Deus; mostra a gran-
deza do plano do Criador e a sua omnipotência.  
 

4. O dom do conselho: permite ao cristão tomar as deci-
sões oportunas nas horas difíceis da vida, para que se 
comporte como verdadeiro filho de Deus. Isso, às vezes, 
exige coragem. Pelo dom do conselho o Espírito Santo 
inspira-nos a agir da maneira correta no momento opor-
tuno.  
 

5. O dom da piedade: orienta-nos em todas as relações 
que temos com Deus e com o próximo. São Paulo refere-
se a isso: “Recebestes o Espírito de adoção filial, pelo 
qual bradamos: Abbá ó Pai” (Rm 8,15). O Espírito Santo, 
mediante o dom da piedade, faz-nos, como filhos adoti-
vos de Deus, reconhecer Deus como Pai. É também o 
dom da piedade que desperta no cristão a inabalável 
confiança em Deus Pai.  
 

6. O dom da fortaleza: dá-nos força para a fidelidade à 
vida cristã, cheia de dificuldades. Pelo dom da Fortaleza, 
o Espírito Santo dá-nos a coragem necessária para a luta 
diária contra nós mesmos, as nossas paixões e proble-
mas; com paciência, perseverança, coragem e silêncio.  
 

7. O dom do temor de Deus: leva-nos a amá-Lo tão pro-
fundamente que tenhamos receio de ofendê-Lo. Nada 
tem a ver com o temor do castigo; mas é o temor do 
amor do filho. Brota das entranhas do amor. Não há ver-
dadeiro amor sem este tipo de temor. Medo de ofender 
o Amado.  

Papa Francisco 

DOMINGO PAROQUIAL DA CARIDADE  
  
Como em todos os meses, no próximo domingo, dia 

30 de maio, teremos o Domingo Paroquial da Carida-

de. Convidamos todos os paroquianos, nas eucaristias 

dos Núcleos, 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 

Centro Social, estamos a conseguir dar resposta a tan-

tos pedidos de famílias, que neste tempo passam por 

dificuldades económicas.  

Um bem-haja a todos. 

CONVITE DO SMA 
  
No próximo domingo, dia 30 de maio, pelas 18h, terá 

lugar a terceira e última Conferência do Ciclo de Con-

ferências ONLINE dedicado à Encíclica "Fratelli Tutti" 

do Papa Francisco, que decorre no âmbito das come-

morações do cinquentenário do grupo de jovens Sem-

pre Mais Alto. Encerramos este ciclo  com uma parti-

lha muito pessoal do Dr. Rui Marques, médico, jorna-

lista, presidente  do IPAV e, claro, antigo elemento 

deste grupo, e que falará sobre “O que aprendi no 

Sempre Mais Alto para servir”. Ainda pode fazer a sua 

inscrição na conferência no site ou através das redes 

sociais da Paróquia e do SMA. 

https://pt-pt.facebook.com/sjose.algueirao
https://pt-pt.facebook.com/sma.algueirao/
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OS SÍMBOLOS DA JORNADA MUNDIAL 

DA JUVENTUDE 2023 

O tema 
 «Maria levantou-se e partiu apressadamen-
te»  (Lc 1, 39) 
É a citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco com lema 
da XXVIII Jornada Mundial da Juventude que acontecerá, 
pela primeira vez, em Lisboa, capital de Portugal. A frase 
bíblica (uma citação do Evangelho de São Lucas) dá início 
ao relato da Visitação (a visita de Maria a sua prima Isa-
bel), um episódio bíblico que se segue à Anunciação (o 
anúncio do anjo a Maria de que iria ser a mãe do Filho de 
Deus e que foi o tema da última JMJ, na Cidade do Pana-
má). 
Na conversa que tem com Maria, na Anunciação, o anjo 
diz-lhe também que a sua prima, de idade avançada e 
considerada estéril, estava grávida. É então que Maria, 
depois de afirmar ao anjo «Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38), se põe 
a caminho de Ain Karim, uma povoação perto de Jerusa-
lém, onde vivia Isabel que esperava o nascimento de João, 
que viria a ser São João Baptista.  
Maria de Nazaré é a grande figura do caminho cristão, que 
nos ensina a dizer sim a Deus. Ela já foi protagonista da 
última edição da JMJ e sê-lo-á também em Lisboa.  
No episódio bíblico da Visitação, a ação de levantar-se 
apresenta Maria, simultaneamente, como mulher de cari-
dade e mulher missionária. Partir apressadamente é a 
atitude com a qual se sintetizam as indicações do Papa 
Francisco para a JMJ Lisboa 2023, como explicou D. Manu-
el Clemente na 196.ª Assembleia Plenária da Conferência 
Episcopal Portuguesa: «que sejam de evangelização ativa 
e missionária por parte dos jovens, que assim mesmo re-
conhecerão e testemunharão a presença de Cristo vivo».  
Dirigindo-se particularmente aos jovens, desafiando-os a 
serem missionários corajosos, o Papa escreve 
na Exortação Apostólica Christus Vivit: «Onde nos envia 
Jesus? Não há fronteiras, não há limites: Ele envia-nos a 
todos. O Evangelho não é para alguns, mas pa-
ra todos» (CV 177).   
 
 

O Hino 
A música “Há Pressa no Ar”, hino da Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023, foi inspirada no tema da JMJ Lis-
boa 2023 [«Maria levantou-se e partiu apressadamen-
te» (Lc1,39)] e desenvolve-se em torno do ‘sim’ de Maria 
e da sua pressa para ir ao encontro da prima Isabel, como 
relata a passagem bíblica. 
“Há Pressa no Ar” tem letra de João Paulo Vaz, sacerdote, 
e música de Pedro Ferreira, professor e músico, ambos da 
diocese de Coimbra, no centro de Portugal. Os arranjos 
são do músico Carlos Garcia. 
 

O tema foi gravado, em duas versões: em português e na 
versão internacional em cinco idiomas (português, in-
glês, espanhol, francês e italiano). 
Ao cantar este hino, os jovens de todo o mundo são con-
vidados a identificarem-se com Maria, dispondo-se ao 
serviço, à missão e à transformação do mundo. A letra 
evoca também a festa da JMJ e a alegria centrada na 
relação com Deus.  

 

O logo 
O logótipo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023, inspirado no tema «Maria levantou-se e partiu 
apressadamente» (Lc 1, 39), tem a Cruz como elemento 
central. Esta é atravessada por um caminho onde surge 
o Espírito Santo. 
Trata-se de um convite aos jovens para que não se aco-

modem e sejam protagonistas 
da construção de um mundo 
mais justo e fraterno, explica a 
autora, a jovem designer por-
tuguesa Beatriz Roque Antu-
nes. 
As cores (verde, vermelho e 
amarelo) evocam a bandeira 
portuguesa. 
 

Cruz 
A Cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela hu-
manidade, é o elemento central, de onde tudo nasce. 
 
Caminho 
Tal como indica o relato da Visitação que dá tema à JMJ 
Lisboa 2023, Maria parte, pondo-se a caminho para viver 
a vontade de Deus, e dispondo-se a servir Isabel. Este 
movimento sublinha o convite feito aos jovens para re-
novarem «o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a 
esperança e a generosidade» (Christus Vivit, 20). A 
acompanhar o caminho surge, ainda, uma forma dinâmi-
ca que evoca o Espírito Santo.   
 
Terço 
A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo 
português na sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. 
Este é colocado no caminho para invocar a experiência 
de peregrinação que é tão marcante em Portugal. 
 
Maria 
Maria foi desenhada jovem para representar a sua figura 
tal como é retratada no Evangelho de São Lucas (Lc 1, 
39) e potenciar uma maior identificação com os jovens. 
O desenho exprime a juvenilidade própria da sua idade, 
característica de quem ainda não foi mãe, mas carrega 
em si a luz do mundo. Esta figura aparece levemente 
inclinada, para mostrar a atitude decidida da Virgem 
Maria. 

Veja mais em site da JMJ 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI
https://www.youtube.com/watch?v=SWo7r7PaHqE
https://lisboa2023.org/pt/artigo/conheca-a-autora-do-logo-da-jmj-lisboa-2023
https://lisboa2023.org/pt/artigo/conheca-a-autora-do-logo-da-jmj-lisboa-2023
http://www.lisboa2023.org/pt/lisboa2023
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 A CRUZ E O ÍCONE DAS JORNADAS 
 
A Jornada Mundial da Juventude é acompanhada por 
dois símbolos: a Cruz do Ano Santo e o Ícone da Virgem 
Protetora do Povo Romano (Salus Populi Romani). Duran-
te a Jornada Mundial da Juventude, os símbolos estão 
presentes no lugar dos Atos Centrais. Durante o período 
da preparação peregrinam pelo país organizador do en-
contro. Os símbolos ensinam as seguintes gerações de 
jovens qual é o verdadeiro objetivo da Jornada Mundial 
da Juventude: conhecer mais profundamente a Cristo no 
Mistério da Redenção e entregar a vida à Mãe de Deus. 
 

A Cruz 

A cruz de madeira, hoje conhecida como a "Cruz da Jor-
nada Mundial da Juventude" foi fabricada 1983 por oca-
sião do início do Ano Santo da Redenção. Durante a cele-
bração da abertura do Ano Santo, os jovens entraram 
com a dita Cruz na Basílica de São Pedro na qual perma-
neceu todo o Jubileu. Foi colocada junto ao sepulcro de 
São Pedro e estava presente nas celebrações acompa-
nhando os grupos de peregrinos que visitavam o Vatica-
no.   
Foram eles que pediram ao Papa que lha entregasse após 
o término das celebrações. O Santo Padre atendeu ao 
pedido e no Domingo da Ressurreição entregou-lhes a 
Cruz do Jubileu com as seguintes palavras: 
"Confio a vocês mesmos o sinal deste ano Jubilar. A Cruz 
de Cristo! Levada pelo mundo como sinal do amor do Se-
nhor à humanidade e anuncia que somente em Cristo 
morto e ressuscitado existe salvação e redenção." 

O Ícone 
O ícone da Nossa Senhora Salus Populi Roma-
ni pertence a imagem da Virgem venerada de maior 
devoção em Itália. O apelido Salvadora do povo romano 
remonta a sua origem aos acontecimentos dos finais do 
século VI, quando os habitantes de Roma sofriam por 
causa de uma peste. No ano 590 o Papa Gregório Mag-
no levava esta imagem da Virgem, precedendo a uma 
procissão suplicante pela salvação da cidade. Em algum 
momento visualizou um anjo no céu que estava escon-
dendo a espada do castigo. Em pouco tempo, a peste 
cessou. 
Hoje em dia, o ícone, famoso por suas graças, se encon-
tra na basílica Santa Maria Maggiore, onde os romanos 
reúnem-se para rezar por muitas intenções. O papa 
Francisco também começa e termina suas peregrina-
ções, visitando a Santa Maria Maior. 
Nossa Senhora de Salus Populi Romani apareceu na 
Jornada Mundial da Juventude pela primeira vez no ano 
2000, quando a réplica do ícone encontrou-se junto ao 
altar papal instalado em Tor Vergata. 
  
A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Po-
puli Romani foram entregues à delegação portuguesa a 
22 de novembro, domingo de Cristo Rei, numa celebra-
ção presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, e desde 
que chegaram a Lisboa, os símbolos “têm permanecido 
na Sé e, assim que possível, vão iniciar a peregrinação 
prevista pelos PALOP, comunidades portuguesas, Espa-
nha e dioceses nacionais”. Na nossa Paróquia, neste 
domingo, será expostas nas igrejas uma réplica para 
simbolizar o nosso caminho paroquial de preparação da 
Jornada Mundial da Juventude. 
 
 


