
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
 
A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-
nos a olhar para a vida e para o mundo com confiança e 
esperança. Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua, 
hoje como sempre, a conduzir a história humana para 
uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. 
Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo 
de Deus, exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a 
Aliança, nem as promessas que fez no passado. Apesar 
das vicissitudes, dos desastres e das crises que as voltas 
da história comportam, Israel deve continuar a confiar 
nesse Deus que é fiel e que não desistirá nunca de ofere-
cer ao seu Povo um futuro de tranquilidade, de justiça e 
de paz sem fim. 
O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de 
Deus – essa realidade nova que Jesus veio anunciar e 
propor. Trata-se de um projecto que, avaliado à luz da 
lógica humana, pode parecer condenado ao fracasso; 
mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará 
por chegar a todo o mundo e a todos os corações. Sem 
alarde, sem pressa, sem publicidade, a semente lançada 
por Jesus fará com que esta realidade velha que conhe-
cemos vá, aos poucos, dando lugar ao novo céu e à nova 
terra que Deus quer oferecer a todos. 
A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, 
marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve ser 
vivida como uma peregrinação ao encontro de Deus, da 
vida definitiva. O cristão deve estar consciente de que o 
Reino de Deus (de que fala o Evangelho de hoje), embora 
já presente na nossa actual caminhada pela história, só 
atingirá a sua plena maturação no final dos tempos,  
quando todos os homens e mulheres se sentarem à me-
sa de Deus e receberem de Deus a vida que não acaba. É 
para aí que devemos tender, é essa a visão que deve ani-
mar a nossa caminhada. 

Dehonianos 
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AGENDA 
 
Atualização dos horários das missas na paróquia:  
Igreja de São José Algueirão: 
- Todos os dias: 19h00 
- Domingo: 11h30 e 19h00 
 

Igreja Nª Senhora da Natividade: 
- Terça e quinta-feira: 9h00 
- Sábado: 18h00 
- Domingo: 9h30 e 12h00 
 

Salão das Mercês: 
- De terça a sexta-feira: 18h00 
- Sábado: 17h00 
 

Escola Visconde Juromenha: 
- Domingo: 10h30 
 

Capela Nª Senhora da Natividade: 
- Quarta e sexta-feira: 9h00 
 
Almoço dos Santos Populares  
Iremos realizar um almoço Paroquial dos Santos Populares, 
no domingo, 27 de junho. Não podendo realizar-se eventos 
presenciais, este almoço será de tipo Take Away, para levar 
para casa. O valor é de 10 Santos por pessoa. Quem desejar, 
deve fazer a sua inscrição antecipada, até 23 de junho, por 
telefone, ou nos cartórios dos Núcleos. Aqueles que se ins-
creverem levantarão o almoço, no próprio Núcleo, a partir 
das 12h. 

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

O Centro Social Paroquial, em colaboração com o seu parceiro 
Porta Aberta - Soluções Imobiliárias, vai dinamizar o evento 
Venda de Garagem, com artigos novos e em 2ª mão, em bom 
estado – roupas, loiças, acessórios, material eletrónico e anti-
guidades.  
 
A 2ª edição deste evento solidário decorrerá no Centro Social 
Paroquial de Algueirão, Mem-Martins e Mercês, no dia 19 de 
junho, sábado, entre as 9h30 e as 17h30.  
O valor angariado reverterá para cabazes solidários para famí-
lias que neste momento necessitem de ser apoiadas. 
 
Marque na sua agenda! Participe e ajude-nos a continuar a 
ajudar! 
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REZAR COMO QUEM RESPIRA, O APELO DO 
PAPA 

 
O Papa desafiou os católicos a  
rezar como quem “respira”, sem 
interrupção, integrando momen-
tos de “recolhimento e medita-
ção” nas atividades de todos os 
dias. 
“A oração é a respiração da vida 
e todos somos convidados a vivê-
la, para que se torne uma oração 
ininterrupta. É o fulcro da exis-
tência cristã, como a respiração, 
que não pode faltar”. 

A intervenção começou por citar a obra ‘Relatos de um 
Peregrino Russo’ – um conjunto de narrativas do século 
XIX –, para lançar aos presentes o desafio de repetir uma 
oração, várias vezes por dia: “Senhor Jesus Cristo, Filho de 
Deus, tem piedade de mim, pecador!”. 
“É uma oração que, pouco a pouco, se adapta ao ritmo da 
respiração e se estende ao longo do dia. Com efeito, a res-
piração nunca para, nem sequer quando dormimos; e a 
oração é a respiração da vida”. 
Francisco disse que, no interior de cada católico, deve ha-
ver um “fogo sagrado, que arda continuamente”, apesar 
das exigências e dificuldades de cada dia. 
“A oração é uma espécie de pauta musical, onde coloca-
mos a melodia da nossa vida”. 
A reflexão rejeitou qualquer separação entre oração e tra-
balho, considerando “perigoso” perder o contacto com a 
realidade e promover uma vida espiritual “alienada”. 
“As mãos juntas do monge carregam os calos daqueles 
que empunham pás e enxadas”, referiu Francisco, para 
quem “o trabalho e a oração são complementares”. 
A oração – que é a respiração de tudo – continua a ser o 
pano de fundo vital do trabalho, até em momentos em 
que não é explícita. É desumano estar tão absorvido pelo 
trabalho que não se encontre tempo para a oração”. 
“Queridos irmãos e irmãs, neste mês de junho, dedicado 
ao Sagrado Coração, podemos experimentar na oração o 
convite a ir ter com Jesus, levando as nossas canseiras e 
dificuldades, para encontrar descanso e aprender dele, 
que é manso e humilde de coração.  
Coração de Jesus, “no qual o amor de Deus se fez encon-
tro com toda a humanidade”. 
“Convido cada um de vós a olhar com confiança para o 
Sagrado Coração de Jesus e a repetir muitas vezes, sobre-
tudo durante este mês de junho: Jesus, manso e humilde 
de coração, transforma os nossos corações e ensina-nos a 
amar Deus e o próximo com generosidade”, concluiu.  
 

Ecclesia 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO  
PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES 

 
A iniciativa do Papa São 
João Paulo II, em março de 
1995, de instituir um Dia 
de Oração pela Santifica-
ção dos Sacerdotes, coinci-
dindo com a Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, 
tem merecido uma adesão 
crescente na vida da Igreja. 
Na altura pretendia-se aju-
dar os sacerdotes a 

«conformarem-se cada vez mais com o coração do Bom 
Pastor». Passadas mais de duas décadas, este propósi-
to perece ter ainda maior atualidade, tendo em conta o 
facto de que as referências públicas ao clero são, mui-
tas vezes, negativas. 
 
A celebração anual deste dia tem contribuído para uma 
maior consciência da importância desta intenção e tem 
ajudado a reforçar a oração pelos sacerdotes. Uma ora-
ção em que o povo cristão pode expressar a sua grati-
dão pela entrega da vida dos sacerdotes ao seu serviço 
e pode também perceber melhor as dificuldades e fra-
gilidades que, tantas vezes, eles experimentam. 
 
Em nome da Comissão Episcopal das Vocações e Minis-
térios convido os cristãos a terem, neste dia, um tempo 
de oração pessoal ou comunitária pelos sacerdotes. 
Tendo presente o exemplo do Papa Francisco que repe-
tidamente pede que rezem por ele, apelo a que os fiéis 
rezem mais pelos seus pastores. Além da súplica incluí-
da no cânone da eucaristia, neste dia especial cada cris-
tão e comunidade é convidado a rezar mais intensa-
mente pelos sacerdotes. Num dia solene em que con-
templamos o Sagrado Coração de Jesus, peçamos que 
Ele derrame a sua misericórdia sobre todos os sacerdo-
tes para que sejam mais santos e dignos da sua voca-
ção sagrada. 
 
Este dia de Oração sirva para que cresça na Igreja o 
compromisso de rezar pela santificação do clero. Rezar 
foi algo que Jesus nos ensinou e recomendou; rezar é 
algo que corresponde à nossa responsabilidade e en-
cargo. Continuemos a suplicar ao Senhor para que 
abençoe e proteja aqueles que chamou, ungiu e enviou 
em seu nome. A santificação dos sacerdotes servirá de 
sinal e estímulo à santificação de todos os crentes.  
 

D. António Augusto de Oliveira Azevedo (CEVM)  
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SANTO ANTÓNIO, O MAIS POPULAR DE TO-
DOS OS SANTOS 

 
Dia 13 de junho celebramos a Fes-
ta de Santo António. 
Santo António é um santo de pro-
jeção universal, sendo, muito pro-
vavelmente, o mais popular de 
todos os santos. Igrejas e capelas 
dedicadas a Santo António, ima-
gens em grande parte das igrejas e 
nas casas particulares, azulejos e 
pinturas, cânticos, festas e pere-
grinações dão ideia da grande de-

voção popular a Santo António, que hoje atravessa todas 
as idades e todas as classes sociais, em todo o mundo.  
Em Portugal muitas fachadas das casas têm um painel de 
azulejos com a sua imagem. Como protetor das famílias, 
aparece dentro das casas, sobre pequenos altares, acom-
panhado de velas e flores. Nos estabelecimentos comerci-
ais, é frequente encontrarmos o Santo, em lugar de desta-
que, dentro dos mercados, dos comércios, das farmácias, 
das padarias, drogarias, entre outros. Aqui ele vela pelos 
bons negócios dos seus proprietários. Entre os marinhei-
ros portugueses, sobretudo os da região de Lisboa, tornou
-se comum levarem uma imagem do Santo António na 
embarcação, para os proteger contra as forças marítimas, 
talvez, por ele ter sido vítima de uma tempestade, que o 
empurrou para as costas da Sicília. Em séculos passados, 
perante o perigo, ao mesmo tempo que o invocavam, es-
ses marinheiros mergulhavam a sua imagem de cabeça 
para baixo, para serem mais rapidamente atendidos. 
Portanto, todo o país conhece Santo António e ele está 
presente, de um modo geral, na vida eclesial, social e pes-
soal portuguesa, como patrono de Paróquias, Províncias 
Religiosas, casas religiosas, edifício públicos, casas particu-
lares, avenidas, ruas, praças, terrenos agrícolas, embarca-
ções, etc. A sua imagem figurava já numa coleção de selos 
de 1895, em comemoração do 7º centenário do seu nasci-
mento e circulou em Portugal uma nota de 20 escudos, 
com o seu busto e a Casa-Igreja de Santo António, em Lis-
boa. 
Muitas são também as pessoas que adotam o seu nome 
para batizarem os filhos, confiando-os à sua proteção du-
rante toda a vida. Esta tendência criou raízes no século 
XVI, uma vez que, na Idade Média, o nome «António» era 
muito pouco utilizado. Na região de influência do Mostei-
ro de Alcobaça, por exemplo, o nome «António» passou a 
ser o nome masculino mais comum nesse tempo, surgindo 
também o antropónimo feminino, «Antónia», para as me-
ninas. A este facto, não é alheia a transformação da casa 
dos pais de Santo António em Igreja, no século XV, o que a 
tornou imediatamente um lugar de peregrinação, não só 
para os lisboetas, mas, a pouco e pouco, para todo o país. 

No terramoto de 1755, a Casa-Igreja de Santo António 
foi destruída, salvando-se apenas a imagem do Santo e 
a cripta, onde se conserva o lugar que dizem ter sido o 
quarto de Santo António. A reconstrução que se seguiu 
deu lugar à Basílica atual, que conserva uma passagem, 
através da sacristia, para o quarto do Santo, no piso 
inferior. (...) Em Lisboa, em paralelo com a relíquia, 
mais que a imagem do Santo, é venerado este espaço 
simbólico, de dimensões reduzidas. A esse local acor-
rem, durante todo o ano, milhares de peregrinos e tu-
ristas curiosos, vindos de todo o mundo.  
A imagem de Santo António está presente em quase 
todas as igrejas portuguesas, as quais, quando o não 
têm como patrono, lhe dedicam um altar. Normalmen-
te a festa do dia 13 de junho não é esquecida e onde 
não se criou essa tradição, a imagem do Santo é inte-
grada nas procissões e festas principais das paróquias.  
Santo António é o padroeiro secundário de Portugal e 
principal da cidade de Lisboa, sendo também titular da 
Diocese de Portalegre-Castelo Branco. 
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O PÃO DE SANTO ANTÓNIO 
No dia 13 do mês de junho, dia de Santo António, muitas 
igrejas costumam repartir pequenos pães bentos entre os 
fiéis, chamado “pão de Santo António”  
A tradição do Pão de Santo António, fundada numa 
“lenda” com «fundo verídico», mantém a solidariedade 
de Fernando Martins de Bulhões, nascido em Lisboa no 
final do século XII e falecido em Pádua, atual Itália, no ano 
de 1231. 
Santo António, que «nunca deixava sem nada os pobres 
que iam bater à porta do convento», pegou um dia em 
todo o pão existente na despensa da comunidade religio-
sa e deu-o a um grupo de pedintes, recorda o frei José 
Silvestre. 
Quando o cozinheiro se preparava para pôr a mesa repa-
rou que o pão havia desaparecido, pelo que comunicou 
ao irmão António o que julgava ter sido um roubo, mas o 
santo pediu-lhe para ver melhor. O irmão padeiro voltou 
estupefacto e alegre: os cestos transbordavam de pão, 
tantos que foram distribuídos aos frades e aos pobres que 
visitavam o convento. É neste acontecimento que se ba-
seia a história que chega aos nossos dias. A partir de 
acontecimentos como este, espalhou-se, por todo o mun-
do, o costume de colocar nas igrejas uma caixa para es-
molas do “Pão dos pobres”. 
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