
 29º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
 
  A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum lembra-
nos, mais uma vez, que a 
lógica de Deus é diferente 
da lógica do mundo. Con-
vida-nos a prescindir dos 
nossos projectos pessoais 
de poder e de grandeza e 
a fazer da nossa vida um 
serviço aos irmãos. É no 
amor e na entrega de 
quem serve humildemen-
te os irmãos que Deus 
oferece aos homens a 
vida eterna e verdadeira. 
A primeira leitura apre-
senta-nos a figura de um 
“Servo de Deus”, insignificante e desprezado pelos ho-
mens, mas através do qual se revela a vida e a salvação 
de Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicida-
de, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de 
si mesmo não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, 
perdida, fracassada; mas é uma vida fecunda e plena-
mente realizada, que trará libertação e esperança ao 
mundo e aos homens.  
No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixa-
rem manipular por sonhos pessoais de ambição, de gran-
deza, de poder e de domínio, mas a fazerem da sua vida 
um dom de amor e de serviço. Chamados a seguir o Filho 
do Homem “que não veio para ser servido, mas para ser-
vir e dar a vida”, os discípulos devem dar testemunho de 
uma nova ordem e propor, com o seu exemplo, um mun-
do livre do poder que escraviza. 
Na segunda leitura, o autor da Carta aos Hebreus fala-
nos de um Deus que ama o homem com um amor sem 
limites e que, por isso, está disposto a assumir a fragili-
dade dos homens, a descer ao seu nível, a partilhar a sua 
condição. Ele, não Se esconde atrás do seu poder e da 
sua omnipotência, mas aceita descer ao encontro ho-
mens para lhes oferecer o seu amor. 
 

(Dehonianos) 

Paróquia de São José 
Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 960 Domingo XXIX Do Tempo Comum, Ano B 

AGENDA 
 

Neste domingo, 17 de outubro, às 16h00 no Salão Paroqui-
al do Algueirão, acontecerá o encontro para todas as Famí-
lias da paróquia sobre a Encíclica “Alegria do Amor “. Con-
vidamos a participar nesta iniciativa da Pastoral Familiar. 
 

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS MERÊS 
No dia 24 de outubro será realizada a tradicional festa das 
Mercês. Este ano será só a parte religiosa, com a Santa 
Missa campal, junto à capela das Mercês, pelas 15h00, se-
guida da procissão pelas ruas da Tapada. Convidamos a 
honrar Nossa Senhora com a vossa presença. 
 

Domingo da Caridade paroquial 
Como todos os 4º domingos, no próximo domingo dia 24, 
teremos o domingo da oferta de alimentos não perecíveis, 
para o nosso Centro social ajudar as famílias carenciadas 
da Paróquia. A entrega pode ser também durante a sema-
na, deixando nos cestos que estão à entrada da Igreja. 
 

Missa no Salão da Tapada das Mercês 
Devido ao abrandamento da pandemia, a partir do próxi-
mo domingo dia 24, a Missa do domingo das 10h30, volta-
rá a ser celebrada no Salão Paroquial da Tapada das Mer-
cês. Na Escola Visconde de Juromenha haverá, somente ao 
sábado, a Missa da catequese, às 17h00. 
 

PINTURA DA IGREJA DE SÃO JOSÉ 

Continua a campanha de angariação de fundos para a pin-

tura da Igreja do Algueirão. Até hoje foram recolhidos 

12.100 euros. Um bem-haja àqueles que já colaboraram, e 

pedimos a quem ainda não o fez, a fazerem a sua oferta.  

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

JUBILEU SMA 
O grupo de jovens Sempre Mais 

Alto (SMA) prepara a comemora-

ção do seu cinquentenário e convi-

da todos os antigos e atuais ele-

mentos a participar nos diversos 

eventos a decorrer entre 30/10 e 

1/11. Os participantes deverão 

confirmar a sua presença. Mais 

informações nas redes sociais do 

grupo ou contactando o endere-

ço sma.50anos@gmail.com 

mailto:sma.50anos@gmail.com


“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/  
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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE 
O PAPA FRANCISCO 

PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2021 
«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ou-

vimos» (At 4, 20) 
Queridos irmãos e irmãs! 
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quan-
do reconhecemos a Sua presença de Pai na nossa vida 
pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e 
partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com 
os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada 
no mistério da Encarnação, no Seu Evangelho e na Sua 
Páscoa mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa hu-
manidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os 
nossos anseios e angústias (cf. Conc. Ecum. Vat II, Const. 
past. Gaudium et spes, 22). Tudo, em Cristo, nos lembra 
que o mundo em que vivemos e a sua necessidade de re-
denção não Lhe são estranhos e também nos chama a 
sentirmo-nos parte ativa desta missão: «Ide às saídas dos 
caminhos e convidai todos quantos encontrar-
des» (cf. Mt 22, 9). Ninguém é estranho, ninguém pode 
sentir-se estranho ou afastado deste amor de compaixão.  
A experiência dos Apóstolos. 
A história da evangelização tem início com uma busca 
apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer com 
cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amiza-
de (cf. Jo 15, 12-17). Os Apóstolos são os primeiros que 
nos referem isso, lembrando inclusive a hora do dia em 
que O encontraram: «Eram as quatro da tarde» (Jo 1, 39). 
A amizade com o Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer 
com os pecadores, alimentar os famintos, aproximar-Se 
dos excluídos, tocar os impuros, identificar-Se com os ne-
cessitados, fazer apelo às bem-aventuranças, ensinar de 
maneira nova e cheia de autoridade, deixa uma marca 
indelével, capaz de suscitar admiração e uma alegria ex-
pansiva e gratuita que não se pode conter. Como dizia o 
profeta Jeremias, esta experiência é o fogo ardente da sua 
presença ativa no nosso coração que nos impele à missão, 
mesmo que às vezes implique sacrifícios e incompreen-
sões (cf. 20, 7-9). O amor está sempre em movimento e 
põe-nos em movimento, para partilhar o anúncio mais 
belo e promissor: «Encontramos o Messias» (Jo 1, 41). 
(continua) 

“PeddyPaper” Paroquial a caminho da JMJ  
 A nossa Paróquia já iniciou o seu caminho de prepara-
ção para a jornada Mundial da Juventude de Lisboa 
2023.  Como primeira atividade e início desta nossa 
caminhada, nada como a realização de 
um PeddyPaper pela nossa freguesia. 
Convidamos, por isso, a toda a nossa comunidade, para 
que possamos começar juntos com a maior força possí-
vel. No dia 23 de outubro, encontramo-nos pelas 9h00, 
na escola da Visconde Juromenha, como nosso ponto 
de encontro. O preço por cada inscrição é de 2,00 pere-
grinos. Podem fazer equipas até 9 membros. Podem 
inscrever-se usando as redes sociais da paróquia e das 
JMJ de S. José de Algueirão. 
Estamos todos juntos Rumo a 2023!! 

Outubro, mês das Missões 
 

O tema do Dia Mundial das Missões des-
te ano – «não podemos deixar de afir-
mar o que vimos e ouvimos» (Àt 4, 20) – 
é um convite dirigido a cada um de nós 
para cuidar e dar a conhecer aquilo que 
tem no coração. Esta missão é e sempre 
foi, a identidade da Igreja: «ela existe 
para evangelizar». No isolamento pessoal 

ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida de fé 
esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gra-
tidão; a sua própria dinâmica exige uma abertura crescen-
te, capaz de alcançar e abraçar todos. Atraídos pelo Se-
nhor e a vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, em 
vez de cederem à tentação de se fechar numa elite, foram 
ao encontro dos povos para testemunhar o que viram e 
ouviram: o Reino de Deus esta próximo. Fizeram-no com 
a generosidade, gratidão e nobreza próprias das pessoas 
que semeiam, sabendo que outros comerão o fruto da 
sua dedicação e sacrifício. Por isso, apraz-me pensar que 
«mesmo os mais frágeis, limitados e feridos podem [ser 
missionários] à sua maneira, porque sempre devemos 
permitir que o bem seja comunicado. 

Proposta de encontros para crescimento na 
fé 

Para as pessoas que desejam 
fazer um caminho de aprofunda-
mento da fé e vivência da vida 
cristã, a Paróquia oferece uma 
proposta de  encontros, abertos 
a todos os que sente 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. Não venha sozi-
nho. Convide outros a vir consigo. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html

