
 25º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
 
A liturgia do 25º Domingo do Tempo Comum convida os 
crentes a prescindir da “sabedoria do mundo” e a esco-
lher a “sabedoria de Deus”. Só a “sabedoria de Deus”, 
dizem os textos bíblicos deste domingo, possibilitará ao 
homem o acesso à vida plena, à felicidade sem fim.  
A primeira leitura avisa os crentes de que escolher a 
“sabedoria de Deus” provocará o ódio do mundo. Contu-
do, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a 
“sabedoria de Deus”: a perseguição é a consequência 
natural da sua coerência de vida. 
A segunda leitura exorta os crentes a viverem de acordo 
com a “sabedoria de Deus”, pois só ela pode conduzir o 
homem ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma 
vida conduzida segundo os critérios da “sabedoria do 
mundo” irá gerar violência, divisões, conflitos, infelicida-
de, morte. 
O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto 
entre a “sabedoria de Deus” e a “sabedoria do mundo”. 
Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a aceitar 
o projecto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor 
aos homens; desde cedo, Ele teve consciência de que a 
missão que o Pai Lhe confiara ia passar pela cruz. Por 
outro lado, a serenidade e a tranquilidade, com que Ele 
falava do seu destino de cruz mostram uma perfeita con-
formação com a vontade do Pai e a vontade de cumprir à 
risca os projectos de Deus. A postura de Jesus é a postu-
ra de alguém que vive segundo a “sabedoria de Deus”. 
Ele nunca conduziu a vida ao sabor dos interesses pesso-
ais, nunca pôs em primeiro lugar esquemas de egoísmo 
ou de autossuficiência, nunca Se deixou tentar por so-
nhos humanos de poder ou de riqueza. Para Ele, o factor 
decisivo, o valor supremo, sempre foi a vontade do Pai, o 
projecto de salvação que o Pai tinha para os homens.   
Os discípulos, imbuídos da lógica do mundo, têm dificul-
dade em entender essa opção e em comprometer-se 
com esse projecto. Jesus avisa-os, contudo, de que só há 
lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios 
de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, 
particularmente aos humildes, aos pequenos, aos po-
bres. 

Dehonianos 
 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 956 Domingo XXV do Tempo Comum, Ano B 

INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE 
 

A catequese é um caminho de crescimento na fé para  
aprofundar a vida cristã e o seguimento de Cristo, ajudan-
do as crianças a crescerem com uma visão de vida, onde os 
valores cristãos integram a sua formação. Convidamos os 
pais a inscreverem os seus filhos para a catequese, a partir 
dos 7 anos de idade. 
Iniciam no próximo sábado dia 25 as inscrições para a cate-
quese, nos três Núcleos:  
 
ALGUEIRÃO 
25 de setembro e 2 de outubro 16h00 às 19h00 
 

IGREJA DA NATIVIDADE 
Ao Sábado: 25 de setembro e 2 de outubro 15h00 às 19h00 
Ao domingo: 26 de setembro e 3 de outubro 10h30 às 
12h00 
 

SALÃO PAROQUIAL DAS MERCÊS  
Sábado  18 e 25 de setembro e 2 de outubro 15h30 às 
17h00 
 

CATEQUESE DE ADULTOS 
Para os adultos, não batizados, ou que não tem o sacra-
mento do Crisma, podem inscrever-se para a catequese de 
Adultos, nos cartórios dos Núcleos.  

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ALMOÇO DA NATIVIDADE  
109 Almoços -         1090,00€ 
Doações -                    65,00 €          
Total arrecadado:   1155,00€ 
Despesas:                   200,00€ 

Total angariado:          955,00€ 
 

POR NÚCLEOS 
ALGUEIRÃO:      402,96€ 
NATIVIDADE:     464,28€ 
MERCÊS:                     87,60€  

 
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 organi-
zação e na cozinha. Um bem-haja a todos. 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  

Domingo XXV do Tempo Comum - 19 de Setembro de 2021 

DATA DA JORNADA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE EM LISBOA É ANUNCIADA 

DIA 4 DE OUTUBRO 
 

O Comité Organizador 
Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude 
em Lisboa, em 2023, 
informou que a data 
deste encontro interna-
cional vai ser anunciada 
no dia 4 de outubro.  

“Mal podemos esperar!! Quem mais vai começar a conta-
gem decrescente?!”. 
Esta segunda-feira, o Comité Organizador Local divulgou 
também as traduções das Meditações do Terço JMJ Lisboa 
em língua inglesa e espanhola, propostas para cada dia da 
semana, num formato abreviado, “adaptado à realidade 
dos jovens”. 
 
“Surgem como motivação para a participação dos jovens 
de todo o mundo neste encontro que acontecerá em Lis-
boa, e, simultaneamente, impulsionar um momento forte 
de evangelização do mundo juvenil”, referem os responsá-
veis. 
Para o lançamento da versão inglesa e espanhola das me-
ditações do terço da JMJ juntaram vários jovens para dize-
rem em uníssono, e em várias línguas, “eu rezo o Terço 
pela JMJ”, num vídeo multilingue, com as cinco línguas 
oficiais da jornada, em Língua Gestual Portuguesa e o cri-
oulo cabo-verdiano. 
As Meditações do Terço JMJ 2023 foram lançadas em por-
tuguês em abril deste ano e o cardeal-patriarca de Lisboa 
explicou que “como Maria partiu de Nazaré para a Judeia, 
até à casa de Isabel”, também vão parti “da convocação 
do Papa Francisco até ao verão de 2023”. 
“Com Maria levamos Jesus, que por nós quer chegar a 
muitos. Isto mesmo nos convence que só com Jesus e Ma-
ria atingiremos o objetivo da JMJ. É por isso que a oração 
do Terço é tão importante, especialmente ago-
ra”, desenvolveu D. Manuel Clemente, recorda o COL. 
Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano) 
no Domingo de Ramos, alternando com um encontro in-
ternacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade. 
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 mun-
do, durante cerca de uma semana. 

Ecclesia 

COMUNICADO  DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL 

SOBRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA 
  
1. Tendo em conta a situação atual da evolução da pande-
mia, continuaremos a realizar as nossas celebrações e 
atividades pastorais com os devidos cuidados sanitários e 
de segurança, quanto à higienização, uso de máscaras e 
razoável distanciamento.  
Recomendamos que, com os devidos cuidados e obser-
vância das normas, sejam dignificadas as exéquias cristãs 

e se realizem as procissões e outras atividades pastorais, 
como a catequese e outros encontros. 
De acordo com o evoluir da situação e as orientações das 
autoridades de saúde, serão tomadas novas orientações 
na reunião do Conselho Permanente de outubro e, sobre-
tudo, na Assembleia Plenária de 8-11 de novembro. 

PINTURA DA IGREJA DO ALGUEIRÃO 
 

Continua a campanha de angariação de fundos para pa-
gar a pintura da Igreja de São José de Algueirão. Como 
todos podem observar, a Igreja está de cara nova, com a 
pintura interna e externa renovadas. Foi uma obra que 
custou 35.000 euros. Uma despesa extraordinária e bas-
tante pesada para a paróquia, nestes tempos difíceis. As 
coletas dos ofertórios e de outros serviços, apenas che-
gam para pagar as despesas ordinárias mensais.  
Até à data de hoje, o valor arrecadado para este fim foi 
de 8.310 euros - como podem ver, ainda estamos longe 
do valor a pagar. Agradeço a generosidade de todos 
aqueles que até agora colaboraram. Apelamos mais uma 
vez à solidariedade dos paroquianos que ainda não par-
ticiparam, para que colaborem, na medida do possível, 
para ajudar a pagar esta quantia.  
As modalidades para dar a sua oferta podem ser: colo-
cando a sua oferta num envelope indicando a sua finali-
dade e entregando-o nos ofertórios das Missas, no car-
tório ou aos Padres. Também pode fazê-lo por transfe-
rência bancária para o IBAN da Paróquia: PT50 0033 
0000 0022 3686 4630 5 ou através do MBWAY, com o 
telefone: 932 548 199. Para aqueles que desejem dedu-
zir no IRS, podemos passar o recibo, indicando o seu 
nome e NIF. 
Um bem-haja a todos. 
O Prior 

DOMINGO PAROQUIAL DA CARIDADE 
No próximo domingo, dia 26, teremos o “Domingo Paro-
quial da Caridade.” 
Convidamos todos os paroquianos, nas eucaristias dos Nú-
cleos, a oferecerem alimentos não perecíveis.  
Podem também trazer durante a semana e colocar no ces-
to que está à porta das igrejas. Ajude-nos a ajudar quem 
está mais carenciado. 


