
13º Domingo do Tempo Comum  
Ano B 

 
   A liturgia da palavra deste 13º domingo, convida-nos a 
celebra a vida, e afirmar que a vida é mais forte que a 
morte.   
   Celebra Deus apaixonado pela vida. Deus ama a vida! 
Ele quer apenas a vida! 
A primeira leitura diz que “Deus criou o homem para ser 
incorruptível.  
   O Evangelho relata-nos dois episódios nos quais Jesus 
restitui a vida: Ele cura, Ele levanta. Ele torna livres todas 
as pessoas, dá-lhes toda a dignidade e capacidade para 
viver plenamente. Deus” Pelo seu Filho, salva-nos da 
morte: eis porque Lhe damos graças em cada Eucaristia. 
Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. 
O Reino de Deus é a vida. Jesus percorre o país para o 
anunciar e o estabelecer. Ele fala e age. A sua fama 
espalha-se, porque uma força brota d’Ele, é a força da 
ressurreição, o Espírito de vida. 
   “Sê curada”. O imperativo de Jesus tem algo de 
afectuoso para com esta mulher, restaurada na sua 
dignidade, restabelecida na sociedade que excluía o seu 
mal. Este “Sê curada” aparece também como uma 
constatação: é a sua fé que a salvou, e Jesus alegra-Se 
por isso. A cura é consequência da fé, que é sempre 
fonte de vida e de felicidade. 
   “Levanta-te”. Este segundo imperativo do Evangelho 
deste dia é dinâmico e traduz perfeitamente este louco 
desejo de Deus em ver o homem vivo, o seu amor 
incondicional pela vida. 
   Convém, pois, que na celebração deste dia a vida 
expluda em todas as suas formas: na beleza das flores, 
nos gestos e atitudes, na proclamação da Palavra, nos 
cânticos e aclamações, na luz. No cântico do salmo e na 
profissão de fé, será bom recordar que é o Deus da vida 
que nós confessamos, as suas maravilhas que nós 
proclamamos. Durante toda a missa, rezando, 
mantenhamos a convicção expressa pelo Livro da 
Sabedoria: “Deus não Se alegra com a perdição dos 
vivos”. 

(Dehonianos) 

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

AGENDA 
 

Terça feira, dia 29 
 
- Solenidade de São Pedro e São Paulo e dia de oração pelo 
Papa, o horário das  Eucaristias serão: às 09h00 na Igreja 
da Natividade, às 18h00 no salão das Mercês e às 19h00 na 
Igreja do Algueirão. 
 
Sábado dia, 3 de Julho 
 
- Reunião do Conselho Pastoral Paroquial às 9h30, no salão 
Paroquial do Algueirão. 
 
- Missa do 1º sábado do mês às 10h00 na Igreja de São Jo-
sé de Algueirão 

DIA DO PAPA - 29 de Junho 

Dia 29 celebramos o dia de São Pedro.  
São Pedro   recebeu de Cristo a missão de 
conduzir a sua Igreja, quando lhe disse: 
“Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei 
a minha Igreja” por isso é considerado o 
primeiro Papa, do qual o Papa Francisco é 
o sucessor. Ao longo da história, desde 

São Pedro até hoje, tivemos a sucessão de 266 Papas na 
Igreja.   Neste dia de São Pedro celebra -se em toda a Igreja 
o dia do Papa, como aquele que “preside à assembleia 
universal da caridade” e sinal visível da unidade da Igreja. 
Neste dia, toda a Igreja se une em oração pelo Papa.  
Sabemos o quanto o Papa Francisco valoriza a oração por 
ele. Em todos os seus discursos ou encontros com o povo, 
ele termina sempre dizendo “por favor não se esqueçam 
de rezar por mi”.  
Ele conhece quanto poder tem a força da oração do santo 
Povo de Deus, é por isso que sempre se confia às nossas 
orações.  Peçamos ao Senhor que lhe dê muita luz para 
conduzir a Igreja pelos caminhos de Jesus. E lhe dê muita 
força e coragem para enfrentar os obstáculos que essa 
sociedade e as situações difíceis que os "de dentro" lhe 
oferecem. E que tenha a sabedoria necessária para ajudar 
a Igreja a se abrir ao diálogo com o novo que surge a cada 
dia sem perder a fidelidade a Jesus e à sua missão. 
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Solenidade de S. Pedro e S. Paulo- 
Apóstolos 

29 de Junho 
  
   Desde o século III que 
a Igreja une na mesma 
solenidade os Apóstolos 
S. Pedro e S. Paulo, as 
duas grandes colunas da 
Igreja. Pedro, pescador 
da Galileia, irmão de 
André, foi escolhido por 
Jesus Cristo como chefe 
dos Doze Apóstolos, 
constituído por Ele 
como pedra 
fundamental da Sua 
Igreja e Cabeça do 
Corpo Místico. Foi o 

primeiro representante de Jesus sobre a terra. 
   S. Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia, duma família 
judaica, não pertenceu ao número daqueles que, desde o 
princípio, conviveram com Jesus. Perseguidor dos cristãos, 
converte-se, pelo ano 36, a caminho de Damasco, 
tornando-se, desde então, Apóstolo apaixonado de Cristo. 
Ao longo de 30 anos, anunciará o Senhor Jesus, fundando 
numerosas Igrejas e consolidando na fé, com as suas 
Cartas, as jovens cristandades. Foi o promotor da 
expansão missionária, abrindo a Igreja às dimensões do 
mundo. 
   Figuras muito diferentes pelo temperamento e pela 
cultura, viveram, contudo, sempre irmanados pela mesma 
fé e pelo mesmo amor a Cristo. S. Pedro, na sua 
maravilhosa profissão de fé, exclamava: «Tu és o Cristo, o 
Filho de Deus vivo». E, no seu amor pelo Mestre, dizia: 
«Senhor, Tu sabes que eu Te amo». S. Paulo, por seu lado, 
afirmava: «Eu sei em quem creio», ao mesmo tempo que 
exprimia assim o seu amor: «A minha vida é Cristo»! 
   Depois de ambos terem suportado toda a espécie de 
perseguições, foram martirizados em Roma, durante a 
perseguição de Nero. Regando, com o seu sangue, no 
mesmo terreno, «plantaram» a Igreja de Deus. 
   Após 2000 anos, continuam a ser «nossos pais na fé». 
Honrando a sua memória, celebremos o mistério da Igreja 
fundada sobre os Apóstolos e peçamos, por sua 
intercessão, perfeita fidelidade ao ensinamento 
apostólico. 

(Liturgia) 
 

Continuação da Mensagem do Papa ao 
“Forum Amoris Letitia” 

 
A missão da “Igreja doméstica” 
 
Os casais casados, então, têm “uma missão especial na 
edificação da Igreja”, observou o Papa na mensagem em 
vídeo: 
“A família é ‘Igreja doméstica’, lugar onde a presença 
sacramental de Cristo atua entre os cônjuges e entre os 
pais e os filhos. Nesse sentido, ‘o amor vivido em família 
é uma força permanente para a vida da Igreja’, constan-
temente enriquecida pela vida de todas as Igrejas do-
mésticas. Portanto, em virtude do Sacramento do Matri-
mônio, toda a família se torna, para todos os efeitos, um 
bem para a Igreja.” 
Uma “corresponsabilidade” que é vivida entre cônjuges 
e ministros ordenados que devem “cooperar de forma 
fecunda no cuidado e na proteção das ‘Igrejas domésti-
cas’”. O Papa alertou, no entanto, que esses casais casa-
dos precisam “ser chamados” pelos pastores da Igreja, 
num “espírito de comunhão eclesial” e dando o espaço 
necessário para se trabalhar em conjunto na 
“construção da Igreja como ‘família de famílias’" e “para 
avançar no caminho de uma conversão pastoral e missi-
onária”. 
 
Vamos reler Amoris laetitia 
 
Para esse “renovado impulso pastoral” acontecer com 
criatividade, Francisco exortou a pegar novamente a 
exortação Amoris laetitia em mãos e identificar as priori-
dades concretas de cada Igreja local, de acordo as ne-
cessidades que acabaram mudando por causa da pande-
mia. São muitos os desafios atuais que as famílias en-
frentam, indicou o Papa: desde pressões ideológicas, 
problemas relacionais, pobreza material e espiritual até 
“uma grande solidão devido à dificuldade de perceber 
Deus na própria vida”. 
A formação dos leigos, então, observou ainda o Pontífi-
ce, precisa receber uma atenção especial. Trata-se de se 
aprofundar na “preparação ao matrimônio, no acompa-
nhamento de jovens casais casados”, além de se aproxi-
mar dos idosos e das famílias feridas, por exemplo. Todo 
um percurso para que “possam compreender melhor a 
importância do seu compromisso eclesial, ou seja, o sig-
nificado da missão que vem do ser cônjuge e família”: 
“Muitas famílias não estão cientes do grande dom que 
receberam no Sacramento, sinal eficaz da presença de 
Cristo que acompanha cada momento das suas vidas. 
Quando uma família descobre plenamente esse dom, 
sente o desejo de compartilhá-lo com outras famílias 
porque a alegria do encontro com o Senhor tende a se 
espalhar e gerar outra comunhão; é naturalmente missi-
onária.” 
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A preparação da JMJ, Lisboa 2023, está a 
provocar “revigoramento da pastoral 

juvenil” em Portugal 

 

   O Cardeal-Patriarca de Lisboa acredita que a Jornada 
Mundial da Juventude, que a capital portuguesa vai acolher 
no verão de 2023, trará um “revigoramento da pastoral 
juvenil” no país, indo para lá do momento do evento. “(Há) 
a tentação de ficar reduzido a um momento, mas creio que 
com tudo o que está a acontecer vai deixar lastro. Não vai 
ser apenas a tentação de fazer algo vistoso, mas algo que 
vai por diante no sentido do rejuvenescimento da Igreja em 
Portugal e, através da Igreja, também da sociedade 
portuguesa porque os jovens estão espalhados por toda a 
parte”, afirmou D. Manuel Clemente à Agência Ecclesia, no 
final das Jornadas Pastorais do episcopado, que terminaram 
hoje em Fátima. 

   A preparação da JMJ Lisboa 2023 está a acontecer a nível 
nacional, com o envolvimento de todas as dioceses, 
movimentos ou grupos, e D. Manuel Clemente sublinha que 
não poderia ser de outra maneira. “Lisboa não podia estar 
(sozinha) porque é uma realidade de tal ordem, quer em 
termos eclesiais como sociais, que só podia ser levada por 
diante com a colaboração de todas as dioceses de 
Portugal”, reconhece. A dinâmica criada, desde o anúncio, 
em janeiro de 2019, tem manifestado um “revigoramento” 
nas dioceses portuguesas, “muito propícia ao relançamento 
da pastoral juvenil em Portugal”, sublinhou o Cardeal-
Patriarca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   As Jornadas Pastorais reuniram em Fátima os bispos 
portugueses, em torno da reflexão sobre a ‘Receção do 
Sínodo dos Bispos sobre os jovens e a Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023’, contando a presença do 
padre salesiano Rossano Sala, que foi secretário especi-
al para a XV Assembleia-Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacio-
nal. 
 
   O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. 
José Ornelas, no final do encontro, realçou que este 
caminho até 2023 é um exemplo da sinodalidade que 
se quer imprimir na vida da Igreja. “Quem está à frente 
de uma Igreja não tem de fazer tudo mas tem de ser 
aquele que vive e ajuda a animar os que estão na linha 
da frente a preparar todos os dias a JMJ, tem de ser 
vivido em Igreja. Os bispos têm de se consciencializar 
disto. Essa é a função desta reunião”, disse à Agência 
Ecclesia. 

Ecclesia 
 


