
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
ANO B  

 

A liturgia do 12º Domingo do Tempo Comum diz-
nos que, ao longo da sua caminhada pela Terra, o 
homem não está perdido, sozinho, abandonado à 
sua sorte; mas Deus caminha ao seu lado, cuidando 
dele com amor de pai e oferecendo-lhe a cada pas-
so a vida e a salvação. 
A primeira leitura fala-nos de um Deus majestoso e 
omnipotente, que domina a natureza e que tem um 
plano perfeito e estável para o mundo. O homem, 
na sua pequenez e finitude, nem sempre consegue 
entender a lógica dos planos de Deus; resta-lhe, no 
entanto, entregar-se nas mãos de Deus com humil-
dade e com total confiança. 
No Evangelho, Marcos propõe-nos uma catequese 
sobre a caminhada dos discípulos em missão no 
mundo. Marcos garante-nos que os discípulos nunca 
estão sozinhos a enfrentar as tempestades que to-
dos os dias se levantam no mar da vida. Os discípu-
los nada têm a temer, porque Cristo vai com eles, 
ajudando-os a vencer a oposição das forças que se 
opõe à vida e à salvação dos homens.  Nos momen-
tos de crise, de desânimo, de medo, os discípulos 
têm de ser capazes de descobrir a presença – às ve-
zes silenciosa, mas sempre amiga e reconfortante – 
de Jesus ao seu lado, no mesmo barco. 
A segunda leitura garante-nos que o nosso Deus não 
é um Deus indiferente, que deixa os homens aban-
donados à sua sorte. A vinda de Jesus ao mundo pa-
ra nos libertar do egoísmo que escraviza e para nos 
propor a liberdade do amor mostra que o nosso 
Deus é um Deus interveniente, que nos ama e que 
quer ensinar-nos o caminho da vida. 

 
Dehonianos 

 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 951 Domingo XII do Tempo Comum, Ano B 

ALMOÇO DOS SANTOS POPULARES 
 

Domingo  27 de ju-
nho iremos realizar 
um almoço Paroqui-
al dos Santos Popu-
lares, que será de 
tipo Take Away, 
(para levar para ca-
sa). A ementa será: 
sopa de legumes, 
carne e batata assa-
da com arroz, e so-
bremesa ( salada de 
fruta ou arroz doce). 
O valor é de 10 san-
tos por pessoa.  As 
inscrições devem ser 
feitas até dia 23 de 
pelos telefones: 

962 496 528 ou 935 463 534. O almoço, será levantado na 
Igreja do próprio Núcleo, a partir das 12h. Inscreva-se e 
colabore com o seu Núcleo. 

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

DOMINGO PAROQUIAL DA CARIDADE 
 

No próximo domingo, dia 27 de junho, teremos o 
Domingo Paroquial da Caridade. Convidamos todos 
os paroquianos, nas eucaristias dos Núcleos, a ofe-
recerem alimentos não perecíveis. Podem também 
trazer durante a semana e colocar no cesto que está 
à porta das igrejas. 
Graças à generosidade de tantos, estamos a conse-
guir dar resposta a tantos pedidos de famílias que 
neste tempo passam por dificuldades económicas.  
Um bem-haja a todos. 
 

P. Manuel 
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MENSAGEM DO PÁPA 
FÓRUM “AMORIS LAETITIA” 

 

Numa mensagem em vídeo que abriu os trabalhos 
do Fórum “Em que ponto estamos com a Amoris 
laetitia?” para cerca de 350 pessoas do mundo in-
teiro, o Papa falou da corresponsabilidade de Igre-
jas e cônjuges para disseminar o amor de Deus nos 
lares, cooperando “de forma fecunda no cuidado e 
na proteção das ‘Igrejas domésticas’” que irão 
“construir as famílias do amanhã”. 
 
Em que ponto estamos com a Amoris laetitia? 
Uma mensagem em vídeo do Papa abriu as ativida-
des de uma programação especial dedicada a apro-
fundar estratégias de aplicação pastoral da exorta-
ção apostólica de Francisco sobre o matrimónio, a 
família e os filhos. O Fórum “Em que ponto esta-
mos com a Amoris laetitia?” começou nesta quarta
-feira, 9, e reúne - em modalidade on-line durante 
quatro dias - cerca de 350 pessoas do mundo intei-
ro que trabalham com pastoral familiar, ao repre-
sentar 70 Conferências Episcopais e mais de 30 as-
sociações e movimentos internacionais. O evento 
que prevê criar uma rede de colaboração para 
“anunciar o Evangelho da família de maneira mais 
eficaz, respondendo aos sinais dos tempos”, como 
observou o Pontífice, é promovido pelo Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida. 
O grande público formado por pastores e leigos 
que atuam em diversas realidades do mundo 
acompanhou atentamente as palavras do Papa 
Francisco. No início da mensagem, já veio o convite 
para que se escutem “as necessidades concretas 
das famílias” numa ajuda mútua e de diálogo a par-
tir da Santa Sé: 
“A pergunta que vocês fazem – ‘Em que ponto es-
tamos com a aplicação de Amoris laetitia?’ - visa 
estimular a praticar um fecundo discernimento 
eclesial sobre o estilo e as finalidades da pastoral 
familiar na perspectiva da nova evangelização. A 
Exortação Amoris laetitia é o fruto de uma profun-
da reflexão sinodal sobre matrimônio e família e, 
como tal, requer um trabalho paciente de imple-
mentação e uma conversão missionária.” 
  

A família que atua junto às pastorais. 
Um trabalho de caminho sinodal a ser desenvol-
vido na prática nas Igrejas locais através da 
“cooperação, partilha de responsabilidades, ca-
pacidade de discernimento e disponibilidade pa-
ra estar perto das famílias”, antecipou Francisco, 
sobretudo em meio às dificuldades impostas pe-
la pandemia. Nesse contexto e através da escuta 
ativa por parte da Igreja, inclusive a família é 
convidada a se envolver no percurso de evange-
lização, sendo “testemunha válida” para disse-
minar “sementes de comunhão entre os povos”: 
“Para levar o amor de Deus às famílias e aos jo-
vens, que construirão as famílias do amanhã, 
precisamos da ajuda das próprias famílias, da 
sua experiência concreta de vida e de comu-
nhão. Precisamos dos cônjuges ao lado dos pas-
tores para caminhar com outras famílias, para 
ajudar os mais fracos, para anunciar que, mesmo 
nas dificuldades, Cristo se faz presente no Sacra-
mento do Matrimónio para dar ternura, paciên-
cia e esperança a todos, em toda situação de vi-
da. Como é importante para os jovens ver com 
os próprios olhos o amor de Cristo vivo e presen-
te no amor dos cônjuges, que testemunham com 
a vida concreta deles que o amor para sempre é 
possível!” 

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-06/forum-online-amoris-laetitia-vaticano-familia-conjuges-filhos.html
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/ForumAmorisLaetitia/IND%20ENG_4_Print.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/news/amorislaetitia/forum-_a-che-punto-siamo-con-amoris-laetitia-.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/news/amorislaetitia/forum-_a-che-punto-siamo-con-amoris-laetitia-.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia.html
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A ORAÇÃO DE JESUS É O MODELO DA NOSSA 
ORAÇÃO 

 

Catequese do Papa Francisco 
"A oração pascal de Jesus por nós" foi o tema da ca-
tequese do Papa Francisco na Audiência Geral da quar-
ta-feira (16/06). 
"A oração é uma das caraterísticas mais marcantes 
da vida de Jesus. Jesus rezava, e rezava muito. No 
decurso da sua missão, Jesus imergiu-se na oração, 
pois o diálogo com o Pai era o núcleo incandescen-
te de toda a sua existência", sublinhou Francisco, 
ressaltando que "os Evangelhos testemunham que 
a oração de Jesus se tornou ainda mais intensa e 
densa na hora da sua paixão e morte". 
De facto, estes acontecimentos culminantes consti-
tuem o âmago da pregação cristã, o kerygma: as 
últimas horas vividas por Jesus em Jerusalém são o 
coração do Evangelho não só porque os Evangelis-
tas dedicam um espaço proporcionalmente maior 
para esta narração, mas também porque o aconte-
cimento da sua morte e ressurreição –   como um 
relâmpago – lança luz sobre todo o resto da vicissi-
tude de Jesus. Não era um filantropo que cuidava 
do sofrimento e das doenças humanas. Ele foi isso 
e muito mais. Nele não há apenas bondade: há sal-
vação, e não uma salvação episódica – a que me 
salva de uma doença ou de um momento de desâ-
nimo – mas uma salvação total, messiânica, que dá 
esperança na vitória definitiva da vida sobre a mor-
te. 
Nos dias da sua última Páscoa encontramos Jesus 
totalmente imerso na oração. "Ele reza de forma 
dramática no Jardim do Getsémani, acometido por 
uma angústia mortal. No entanto, naquele exato 
momento Jesus dirige-se a Deus, chamando-
lhe “Abbá”, Pai. Esta palavra aramaica, o idioma de 
Jesus, expressa intimidade e confiança. Quando 
sente as trevas que se adensam à sua volta, Jesus 
as atravessa com aquela pequena palavra: Abbá! 
Pai", frisou o Papa. 
"Jesus reza também na cruz, envolto no silêncio 
obscuro de Deus. Contudo, nos seus lábios, mais 
uma vez, aflora a palavra “Pai”. É a oração mais au-
daz, porque na cruz Jesus é o intercessor absolu-
to:  reza pelos outros, por todos, até por aqueles 
que o condenam, sem que ninguém, exceto um po-
bre malfeitor, se declare a seu favor. »."  

Todos estavam contra ele, ou indiferentes, so-
mente o malfeitor reconhece o poder. «Pai, per-
doa-lhes, pois não sabem o que fazem»." A se-
guir, Francisco acrescentou: 
No meio do drama, na dor atroz da alma e do 
corpo, Jesus reza com as palavras dos salmos; 
com os pobres do mundo, especialmente os es-
quecidos por todos, ele pronuncia as trágicas 
palavras do salmo 22: «Meu Deus, meu Deus, 
por que me abandonaste?». Ele sentia o abando-
no e rezava. Na Cruz realiza-se o dom do Pai, 
que oferece o amor, ou seja, se realiza a nossa 
salvação. Tudo é oração nas três horas da Cruz. 
Jesus reza nas horas decisivas da Paixão e da 
morte. Com a ressurreição, o Pai responderá à 
sua oração. A oração de Jesus é intensa, a ora-
ção de Jesus é única, e se torna o modelo da 
nossa oração. 
O Papa reiterou que Jesus "rezou por mim, por 
cada um de nós. Cada um de nós pode dizer que 
Jesus na cruz rezou por mim. Rezou! Jesus pode 
dizer a cada um de nós que rezou por mim na 
última ceia e no madeiro da cruz. Até mesmo no 
mais doloroso do sofrimento não estamos sozi-
nhos, a oração de Jesus está connosco. Que com 
a sua palavra possamos ir adiante". 
Segundo o Pontífice, o aspecto mais bonito a re-
cordar, na conclusão deste ciclo de catequeses 
dedicado ao tema da oração, é "a graça que não 
só imploramos, mas que, por assim dizer, fomos 
“implorados”, já somos acolhidos no diálogo de 
Jesus com o Pai, na comunhão do Espírito San-
to". "Fomos queridos em Cristo Jesus, e também 
na hora da paixão, morte e ressurreição tudo 
nos foi oferecido. E assim, com a oração e com a 
vida, devemos ter coragem, esperança e com 
esta coragem e esperança sentir forte a oração 
de Jesus e seguir adiante", concluiu o Papa, con-
cedendo a todos a sua bênção apostólica. 
 

Vatican News 


