
 28º Domingo do Tempo Comum – 
Ano B 

 
  A liturgia do 28º Domingo do 
Tempo Comum convida-nos a 
reflectir sobre as escolhas que 
fazemos; recorda-nos que nem 
sempre o que reluz é ouro e que 
é preciso, por vezes, renunciar a 
certos valores perecíveis, a fim 
de adquirir os valores da vida 
verdadeira e eterna.  
Na primeira leitura, um "sábio" 
de Israel apresenta-nos um 
"hino à sabedoria". O texto convida-nos a adquirir a 
verdadeira "sabedoria" (que é um dom de Deus) e a 
prescindir dos valores efémeros que não realizam o 
homem. O verdadeiro "sábio" é aquele que escolheu 
escutar as propostas de Deus, aceitar os seus desafios, 
seguir os caminhos que Ele indica. 
 A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a 
Palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, 
actuante. Uma vez acolhida no coração do homem, 
transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o 
mal e a fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho 
certo para chegar à vida plena e definitiva. 
O Evangelho apresenta-nos um homem que quer 
conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus 
convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher 
"caminho do Reino" - caminho de partilha, de 
solidariedade, de doação, de amor. 
Quantas vezes as nossas opções cristãs são criticadas, 
incompreendidas, apresentadas como realidades 
incompreensíveis e ultrapassadas por aqueles que 
representam a ideologia dominante, que fazem a opinião 
pública, que definem o socialmente correcto. 
Precisamos, todavia, de estar conscientes de que a 
perseguição e a incompreensão são realidades 
inevitáveis, que não podem desviar-nos das opções que 
fizemos. . É nesse caminho - garante Jesus aos seus 
discípulos - que o homem se realiza plenamente e que 
encontra a vida eterna. 
(Dehonianos) 
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AGENDA 

 

- A partir da próxima quinta feira dia 14, será 
retomada a adoração Eucarística “ Vigiai e Orai”. 
Todas as quintas feiras das 21h00 às 22h30,  na Igreja 
do Algueirão.  
 - Continuam abertas a inscrição para os adultos que 

desejam aprofundar a fé ou receber os sacramentos. 

Inscreva-se nos Núcleos. 

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

Proposta de Encontros para Aprofundar 
a Fé  

 
No próximo domingo, dia 17, estará na nossa Paróquia um 
grupo de ação evangelizadora, com uma proposta 
desafiadora, em vista de um maior aprofundamento e 
vivência da fé. Esta proposta consta na participação de 
alguns encontros, como caminho de aprofundamento da 
Palavra de Deus e de uma vida cristã mais coerente. 
Estes encontros são abertos a todos os que sentem o 
desejo de crescer na fé, seja para jovens como para 
adultos. Os encontros serão às segundas e quintas-feiras, 
na Igreja da Natividade, às 21h30. 
Não deixem passar esta oportunidade. Participem dos 
encontros e depois, decidam se é uma proposta que vos 
ajudará ou não. Não venham sozinhos, convidem outros a 
vir. 



“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 XXVIII do Tempo Comum - 10 de Outubro de 2021 

Apresentação do Plano Pastoral 
2021/2022 

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” 
 

O sonho missionário de chegar a todos os jovens 
 
No domingo passado foi apresentado à Paroquia o Plano 
Pastoral deste ano, que publicamos. 
Tendo por base o Plano pastoral Diocesano 2021 – 2023, 
construímos o Plano pastoral paroquial, para caminhamos 
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) 
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 mais protagonistas nas propostas 
pastorais” (CV 202).  
Como podemos constatar, o Senhor Patriarca, convoca 
todos os organismos diocesanos, inclusive 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.  
OBJETIVO GERAL: Envolver os três Núcleos, grupos, 
pastorais e serviços e toda a comunidade paroquial no 
caminho de preparação da Jornada Mundial da Juventude 
2023, na atuação das propostas pastorais diocesanas, para 
que aconteça “O sonho missionário de chegar a todos os 
jovens”. 

AÇÕES A REALIZAR AO LONGO DO ANO      
  

I - PREPARAÇÃO DA JMJ 
- Marcar todos os dias 23 de cada mês. 
- Divulgação periódica sobre a JMJ 
- Criação de um espaço jovem, um lugar de encontro, um 
espaço onde os jovens possam estudar, estar, conviver. 
- Concretiza-se a caminhada do RISE UP, para os jovens 
acima dos 18 anos (os que já estão envolvidos nos grupos 
e os que não estão, inclusive os escuteiros). 
- Um torneio desportivo para jovens, envolver os clubes 
desportivos da Freguesia e outras estruturas nestas 
iniciativas. 
- Interagir com todos os professores de EMRC da área 
paroquial para se poder definir um plano geral para as 
escolas, transversal a todo o território. 

II – ACOLHIMENTO 

- Fortalecer Equipas de acolhimento existentes. 
- Criar uma equipa com espaços e tempos para atender 
às necessidades sócio caritativas e espirituais das 
pessoas. 
 

III - ATENÇÃO ÀS FAMILIAS 

- Celebrar o Ano da “Família Amoris Letitia” 
- Propostas de encontros para as famílias. 
- Celebração da Festa da Sagrada Família. 
- Participar do Dia diocesano das famílias. 
 

 V - AÇÕES PASTORAIS QUE CONTINUAM 
- Promover a vivência dos tempos Litúrgicos (Advento-
Natal, Quaresma, tempo Pascal) e outras celebrações 
significativas ao longo do ano. 
- Celebrações das Festas dos Padroeiros, Paroquial e 
dos Núcleos. 
- Procissão em Honra de Nossa Senhora, no mês de 
maio. 
- Procissão dos Senhor dos Passos. 
- Procissão de Corpus Christi. 
- Dia 8 de cada mês, Missa Votiva de São João Calábria. 
- Adoração eucarística noturna todas as quintas-feiras. 

Encontro para as Famílias 
 

“Amor em família: vocação e caminho de santidade” 
Como preparação do X Encontro Mundial da Família, em 
Junho de 2022, em Roma, sob o tema "Amor em Família: 
vocação e caminho de santidade", o Papa Francisco 
lançou a iniciativa do Ano "Família Amoris Laetitia", que 
pretende chegar a todas as famílias do mundo por meio 
de várias propostas.  
Neste contexto de celebrações, a equipa da Pastoral da 
Família propõe um ciclo de 7 encontros com o objectivo 
de criar oportunidades de reflexão e estudo para viver 
concretamente a riqueza da exortação apostólica Amoris 
Laetitia.  
O primeiro encontro será já no dia 17 de Outubro às 16h, 
no salão paroquial do Algueirão, e contamos com a vossa 
presença! 


