
14º Domingo do Tempo Comum  
Ano B 

 
A liturgia deste domingo revela que Deus chama, 
continuamente, pessoas para serem testemunhas no 
mundo do seu projecto de salvação. Não interessa se 
essas pessoas são frágeis e limitadas; a força de Deus 
revela-se através da fraqueza e da fragilidade desses 
instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. 
A primeira leitura apresenta-nos um extracto do relato 
da vocação de Ezequiel. A vocação profética é aí 
apresentada como uma iniciativa de Jahwéh, que chama 
um “filho de homem” (isto é, um homem “normal”, com 
os seus limites e fragilidades) para ser, no meio do seu 
Povo, a voz de Deus. 
Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de 
Corinto (recorrendo ao seu exemplo pessoal) que Deus 
actua e manifesta o seu poder no mundo através de 
instrumentos débeis, finitos e limitados. Na acção do 
apóstolo – ser humano, vivendo na condição de finitude, 
de vulnerabilidade, de debilidade – manifesta-se ao 
mundo e aos homens a força e a vida de Deus. 
O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos 
seus conterrâneos em Nazaré, reafirma uma ideia que 
aparece também nas outras duas leituras deste 
domingo: Deus manifesta-Se aos homens na fraqueza e 
na fragilidade. Quando os homens se recusam a 
entender esta realidade, facilmente perdem a 
oportunidade de descobrir o Deus que vem ao seu 
encontro e de acolher os desafios que Deus lhes 
apresenta. 
 

   (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) 

“A experiência da 
sinodalidade, o caminho 
conjunto que foi real, tivemos 
a diocese de Lisboa a olhar 
para a realidade, a discernir e 
perceber o caminho”, referiu 
o responsável no Programa 
Ecclesia. 
A exortação “Alegria do Evangelho” do Papa Francisco foi o 
motivo do sínodo, “convidava à conversão missionária” e 
segundo o cónego Rui Pedro este caminho foi de 
“descoberta de como o fazer em sinodalidade”. O 
sacerdote aponta a “comunhão e a evangelização” como 
duas marcas deste caminho que fez a diocese estar 
“reunida em sínodo” e que quer “caminhar unida”. “Foi 
uma experiência muito rica ao longo de sete anos, com 
várias etapas, desde a preparação que envolveu muita 
gente e muitos diocesanos, a própria vivência da 
assembleia diocesana, uma experiência de Pentecostes, 
depois surgiram três anos que se transformaram em 
quatro, devido à pandemia, e iniciámos a parte de receber 
a constituição sinodal e pensámos em haver uma 
avaliação”, explica.   
Deste documento final, “que aponta alguns desafios e 
realidades”, o secretário da Assembleia Conclusiva do 
Sínodo Diocesano de Lisboa destaca que a JMJ Lisboa 2023 
vai ser a “grande oportunidade” para colocar em prática as 
cinco opções pastorais que vão “servir para conduzir o 
caminho”. “Não deixar que a constituição sinodal de Lisboa 
fique para a história, mas que se possa pegar nela e apontar 
caminho; o segundo ponto é a realidade das pastorais 
juvenis e universitárias, como ideia de criar lugares onde os 
jovens se possam sentir em casa; o cuidado da caridade é 
outro ponto que se espera o olhar para as instituições de 
solidariedade como rosto da comunidade”, afirmou. 
O cónego Rui Pedro refere ainda outros dois pontos: “cada 
paróquia possa pensar a realidade conjunta e repensar as 
paróquias como unidade pastoral” e “ensaiar novos 
métodos que impulsionem a senda missionária e 
evangelizadora”. “Este é um documento final, mas, mais do 
que um documento que encerra, é um documento que 
desafia aos passos seguintes”, conclui. 

 
Ecclesia 

Sínodo Diocesano   
 

“Comunhão e evangelização” são marcas do caminho 
sinodal 

O secretário da Assembleia Conclusiva do Sínodo Diocesano 
de Lisboa, cónego Rui Pedro, explicou que o documento 
final “desafia a passos seguintes” e que a “comunhão e a 
evangelização” são marcas deste caminho de sete anos. “ 
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Vaticano: Celebração do I Dia Mundial dos 
Avós e dos Idosos com indulgência plenária, 

incluindo visitas em formato digital 
   Santa Sé convida cada paróquia a organizar uma 
celebração especial, a 25 de julho 
Cidade do Vaticano, 22 junho 2021 (Ecclesia) – A 
Penitenciária Apostólica (Santa Sé) anunciou hoje que a 
celebração do I Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a 25 de 
julho, vai contar com indulgência plenária. 
A indulgência é definida no Código de Direito Canónico (cf. 
cân. 992) e no Catecismo da Igreja Católica (n.º 1471) 
como “a remissão, perante Deus, da pena temporal 
devida aos pecados cuja culpa já foi apagada”, que o 
crente obtém em “certas e determinadas condições pela 
ação da Igreja”. 
A possibilidade de obtenção de indulgência plenária, sob 
as condições tradicionais na doutrina católica (confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração nas 
intenções do Sumo Pontífice) estende-se à celebração 
presidida pelo Papa e às que vão decorrer em todo o 
mundo, bem como a quem dedique tempo para “visitar 
real ou virtualmente os irmãos idosos necessitados ou em 
dificuldade”. 
“Poderão igualmente lucrar a indulgência plenária, 
pressupostos o desapego a qualquer pecado e a intenção 
de cumprir assim que possível as três habituais condições, 
os idosos doentes e todos os que, impossibilitados de sair 
de casa por grave motivo, se unirem espiritualmente às 
funções sagradas do Dia Mundial, oferecendo a Deus 
Misericordioso as suas orações, dores e sofrimentos da 
própria vida”, acrescenta o decreto assinado pelo cardeal 
Mauro Piacenza, penitenciário-mor. 
O Papa vai presidir à Missa, com avós e idosos da Diocese 
de Roma, no dia 25 de julho, pelas 10h00 (menos uma em 
Lisboa), na Basílica de São Pedro, com participação 
limitada. 
A Santa Sé aconselha cada diocese e cada paróquia a 
dedicar uma das Missas dominicais para a celebração do I 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos; nos dias mais 
próximos desta data, sugere-se que se organizem 
celebrações eucarísticas ou momentos de oração em 
hospitais e lares de idosos. 
(Vatican News) 

“Os símbolos 
partem em 
peregrinação 
para serem 
anunciadores do 
Evangelho e 
acompanharem 
os jovens, de 
forma especial, 

nas realidades em que vivem”. 
O Comité Organizador Local (COL) da JMJ 2023 informa 
que a Cruz e o ícone de Nossa Senhora vão estar um 
mês em cada uma das dioceses de Portugal. 
O itinerário prevê que a peregrinação dos símbolos da 
Jornada Mundial da Juventude comece na Diocese do 
Algarve, em novembro deste ano e termine no 
Patriarcado de Lisboa, em julho de 2023, a diocese 
escolhida para acolher este encontro de jovens 
promovido pela Igreja Católica. 
O COL informa que os símbolos da JMJ vão peregrinar 
em Angola, entre 8 de julho e 15 de agosto e em 
Espanha, nos meses de setembro e outubro, deste ano 
e na Polónia, em datas a anunciar brevemente. 
Em 2022, a Cruz e o ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani vão estar na Peregrinação Europeia de 
Jovens a Santiago de Compostela, entre 4 e 7 agosto, 
no âmbito do Ano Santo Xacobeo 2021. 
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 mundo, durante cerca de uma semana. 

Símbolos da Jornada Mundial da Juventude 
vão peregrinar pelas dioceses a partir de 

novembro 
 

Antes, a cruz e o ícone de Nossa Senhora vão a Angola, 
Polónia e Espanha 
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – a 
Cruz e o ícone de Nossa Senhora – vão peregrinar pelas 21 
dioceses católicas de Portugal a partir de novembro deste 
ano, até julho de 2023. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ALMOÇO SANTOS POPULARES 

 
 148 Almoços:   1480,00 
 Doações:   274,00 
 Total arrecadado:  1754,00 
 Despesas:   185,87 
 Total angariado:  1568,13 

POR NÚCLEOS 
 ALGUEIRÃO:   954,12 
 NATIVIDADE:   504,48 
 MERCÊS:   109,53 
 
Agradecemos a todos aqueles que participaram, com 
doações ou inscrevendo-se para o almoço, ajudando 
assim a Paróquia nesta angariação de fundos para as 
despesas dos Núcleos. Agradecemos também à 
equipa dos eventos pelo trabalho e dedicação na 
organização e na cozinha.  


