
 27º Domingo do Tempo Comum – 
Ano B 
 
   As leituras do 27º Domingo do 
Tempo Comum apresentam, co-
mo tema principal, o projeto ide-
al de Deus para o homem e para 
a mulher: formar uma comunida-
de de amor, estável e indissolú-
vel, que os ajude mutuamente a 
realizarem-se e a serem felizes. 
Esse amor, feito doação e entre-
ga, será para o mundo um refle-
xo do amor de Deus. 

   A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem e a 
mulher para se completarem, para se ajudarem, para se 
amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher forma-
rão “uma só carne”. Ser “uma só carne” implica viverem 
em comunhão total um com o outro, dando-se um ao 
outro, partilhando a vida um com o outro, unidos por um 
amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. 
   No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei judaica do 
divórcio, reafirma o projeto ideal de Deus para o homem 
e para a mulher: eles foram chamados a formar uma co-
munidade estável e indissolúvel de amor, de partilha e 
de doação. A separação não está prevista no projeto ide-
al de Deus, pois Deus não considera um amor que não 
seja total e duradouro. Só o amor eterno, expresso num 
compromisso indissolúvel, respeita o projeto primordial 
de Deus para o homem e para a mulher. 
   A segunda leitura lembra-nos a “qualidade” do amor 
de Deus pelos homens… Deus amou de tal forma os ho-
mens que enviou ao mundo o seu Filho único “em pro-
veito de todos”. Jesus, o Filho, solidarizou-Se com os ho-
mens, partilhou a debilidade dos homens e, cumprindo o 
projeto do Pai, aceitou morrer na cruz para dizer aos ho-
mens que a vida verdadeira está no amor que se dá até 
às últimas consequências. Ligando o texto da Carta aos 
Hebreus com o tema principal da liturgia deste domingo, 
podemos dizer que o casal cristão deve testemunhar, 
com a sua doação sem limites e com a sua entrega total, 
o amor de Deus pela humanidade. 

(Dehonianos) 
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AGENDA 
 

Sexta feira, dia 8 

Festa Litúrgica de São João Calábria, fundador da 
Congregação dos Pobres Servos. A Missa solene da festa 
será às 10 horas na Igreja de São José de Algueirão. Somos 
convidados a unirmo-nos a toda a Família Calabriana, neste 
dia de festa. Convidamos a oferecerem alimentos não 
perecíveis, como gesto de providência para os mais 
carenciados, assim como fazia o Pe. Calábria. Os alimentos 
podem ser entregues no dia 8, como também no dia 10, na 
missa Paroquial da festa. 

Sábado, dia 9 

Terá iníco a catequese nos três Núcleos. Convidamos, a 
quem ainda não inscreveu os seus filhos, para o fazer nos 
Secretariados da catequese. 

- A Missa da catequese na Igreja da Natividade a partir de 
sabado 9, será às 17h30. 

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

 

Papa convida a rezar o rosário em outubro: 
em família, na comunidade  

e até pela internet 
 

 
O Papa convida a sermos 
fiéis ao costume de rezar 
o terço, sobretudo no 
mês de outubro, tradici-
onalmente dedicado a 
Nossa Senhora do Rosá-
rio.   
 “Sejam fiéis ao costume 
de rezar o rosário nas 

suas comunidades e, sobretudo, nas famílias. Meditando 
cada dia os mistérios da vida de Maria à luz da obra salvífi-
ca do seu Filho, faça com que ela participe das alegrias de 
vocês, das suas preocupações e dos momentos de felicida-
de.” (Papa Francisco) 
Durante este mês, o prior estará a rezar o terço nas ruas, 
levando  Nossa Senhora de Fátima a todos.  
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Mensagem do Prior no início do novo ano pastoral  

   Amigos Paroquianos, neste domingo iniciaremos o novo 
ano pastoral.  Iniciamos com grandes expectativas que a 
pandemia nos deixará iniciar com uma certa normalidade 
pastoral, embora ainda não seja total. 
   Todos sentimos a necessidade de retomar a vida normal 
em comunidade. Assim, iniciamos com grande confiança 
na Divina Providência que, certamente nos acompanhará, 
embora sintamos ainda alguma insegurança, que leva a 
que sejamos prudentes e que façamos tudo com grande 
senso de responsabilidade. 
   Para aqueles que ainda vivem com incerteza e medo, 
exorto a terem confiança e a não deixarem de se 
alimentarem espiritualmente, participando das eucaristias 
e da vida da Igreja. Vamos fazer de tudo para que as 
pessoas que vêm à Igreja se sintam seguras e protegidas, 
mantendo todos os cuidados.   
   O grande evento da Jornada Mundial da Juventude de 
Lisboa 2023, será o “norte” que nos orientará 
pastoralmente, para prepararmos este acontecimento que 
nos envolverá todos seja na preparação como na 
realização. 
   Tendo por base o Plano pastoral Diocesano 2021 – 2023, 
construímos o Plano pastoral paroquial, para 
caminharmos em sintonia com a Igreja diocesana, rumo à 
jornada da Juventude 2023. 
   “É assim que o nosso Programa calendariza atividades 
específicas de cada organismo diocesano, mas em todas 
elas passará o mesmo Espírito “juvenil” que nos conduzirá 
ao verão de 2023. “(Mensagem do Patriarca) 
   O tema do ano pastoral é o mesmo da jornada da 
Juventude: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” 
e o subtema é: O sonho missionário de chegar a todos os 
jovens.  
   A preparação e a vivência da Jornada Mundial da 
Juventude querem continuar esse caminho, que agora se 
concretiza de modo especial no 'sonho missionário de 
chegar a todos os jovens', “na consciência de que é toda a 
comunidade que os evangeliza e na urgência de que os 
jovens sejam protagonistas nas propostas pastorais” (CV 
202).  
   Como podemos constatar, o Senhor Patriarca, convoca 
todos os organismos diocesanos, inclusivé as paróquias a 
caminharem em direção da Jornada Mundial da 
Juventude.  
   Assim sendo, o nosso Plano pastoral será permeado por 
várias ações pastorais em vista da preparação para a 
Jornada da Juventude.  
   É neste espírito de fé e confiança que iniciamos este 
novo ano pastoral, confiando na proteção de Maria nossa 
Mãe e de São José o nosso Padroeiro, toda a nossa missão 
pastoral deste ano. 

 P. Manuel 

Projeto Comunitário nas Mercês 
 
   O Centro Social Paroquial Algueirão Mem Martins 
Mercês, lança CONCURSO para 
Projetos de Intervenção Comunitária na Tapada das 
Mercês em colaboração com outros parceiros locais, 
promove um projeto de intervenção comunitária, onde 
pessoas individuais ou grupos podem apresentar as 
suas ideias. 
 
OBJECTIVO: Valorizar e promover a socialização entre 
seniores, bem como a interação destes com diferentes 
gerações, combatendo a solidão. 
   Os proponentes (que serão também responsáveis 
pelo desenvolvimento dos projetos) deverão atuar, 
preferencialmente, na Tapada das Mercês ou na 
freguesia de Algueirão Mem-Martins.  
   Os projetos têm de ter a população sénior (ou seja, 
pessoas com 60 ou mais anos), residente na Tapada das 
Mercês/Mercês, envolvida na criação e na 
implementação das atividades. As iniciativas a 
implementar devem contribuir para resolver ou 
responder a necessidades ou interesses da comunidade 
sénior do território. 

DIA PAROQUIAL DA FESTA DE SÃO JOÃO CALÁBRIA 

   Na próxima quinta-feira, dia 8 de Outubro, 
celebrámos a Festa Litúrgica de São João 
Calábria, fundador da Congregação dos 
Pobres Servos da Divina Providência, da qual 
fazem parte os nossos Irmãos e Sacerdotes 
que fazem o serviço pastoral na nossa 

paróquia. No próximo domingo, dia 10, será a celebração 
da festa a nível paroquial. Em todas as Eucaristias, 
faremos memória da vida e a espiritualidade deste Santo 
amigo dos pobres que viveu totalmente confiante na 
Divina Providência. Ele suplicava, pela oração, a ajuda da 
Divina Providência, para poder ajudar os pobres. Através 
das ofertas e doações de tantas pessoas, que ele chamava 
de Benfeitores, “Os sinais da Providência”. Com a ajuda 
destes benfeitores, ele podia   ajudar os mais carenciados, 
entre eles as crianças órfãs e abandonadas.  
   Ele sempre dizia que quando ajudamos alguém, nos 
tornamos “instrumentos da Providência” para os outros.    
Para fazer memória e continuar a sua Obra através desta 
sua maneira de ajudar os pobres, nas Eucaristias deste 
domingo, convidamos todos os fiéis a oferecerem 
alimentos e assim sermos “sinais da Providência” para 
ajudar as famílias carenciadas da Paróquia. No gesto de 
doar algo para os outros, quem fica mais beneficiado 
somos nós, porque o outro recebe um bem material, 
enquanto nós recebemos de Deus um bem espiritual, do 
qual vamos receber a recompensa, um dia, na eternidade. 


