
30º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
 
A liturgia do 30° Domingo do Tempo Comum fala-nos da 
preocupação de Deus em que o homem alcance a vida 
verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir para 
atingir essa meta. De acordo com a Palavra de Deus que 
nos é proposta, o homem chega à vida plena, aderindo a 
Jesus e acolhendo a proposta de salvação que Ele nos 
veio apresentar. 

A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos 
mais dramáticos da caminhada histórica de Israel, quan-
do o Povo parecia privado definitivamente de luz e de 
liberdade, Deus estava lá, preocupando-se em libertar o 
seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao 
encontro da liberdade e da vida plena. 

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-
sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim de 
conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta 
apresentação, o autor deste texto sugere, antes de mais, 
o amor de Deus pelo seu Povo; e, em segundo lugar, pe-
de aos crentes que “acreditem” em Jesus – isto é, que 
escutem atentamente as propostas que Ele veio fazer, 
que as acolham no coração e que as transformem em 
gestos concretos de vida. 

No Evangelho,  Marcos propõe-nos o caminho de Deus 
para libertar o homem das trevas e para o fazer nascer 
para a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são convi-

dados a acolher a pro-
posta que Jesus lhes veio 
trazer, a deixar decidida-
mente a vida velha e a 
seguir Jesus no caminho 
do amor e do dom da 
vida. Dessa forma, garan-
te-nos Marcos, podere-
mos passar da escravi-
dão à liberdade, da mor-
te à vida. 

 

Dehonianos 
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AGENDA 

 

Encontros de aprofundamento da fé 
Para as pessoas que desejam fazer um caminho de aprofun-

damento da fé e vivência da vida cristã, a Paróquia oferece 

uma proposta de encontros para jovens e adultos, às segun-

das e quintas-feiras, na Igreja da Natividade, às 21h30.       

Participe. 

Comemoração dos fiéis defuntos 
Dia 2 de novembro a Igreja convida a lembrar os nossos ir-

mãos que já partiram para a casa do Pai, rezando e participan-

do da Missa pelas suas almas.    

Nesse dia as Missas serão nos seguintes horários: 

      09H00 – Igreja da Natividade 

      10h00 – Igreja de São José de Algueirão 

      15h00 – Capela do Cemitério de Algueirão 

      18h00 – Salão das Mercês 

      19h00 – Igreja de São José de Algueirão 

Jubileu do Sempre Mais Alto 
Dia 1 de novembro, o Sempre Mais Alto celebra 50 anos. Será 
um dia de Ação de Graças a Deus, pelo serviço à juventude da 
nossa paróquia e pelos muitos frutos que deu ao longo destes 
anos. A celebração eu-
carística jubilar será às 
11h30, na Igreja de São 
José do Algueirão.  
É esperada a participa-
ção de muitos antigos 
elementos do grupo e 
com vista a garantir 
condições de segurança 
e evitar uma grande 
concentração de pesso-
as na mesma Eucaristia, 
nesse dia haverá tam-
bém uma Eucaristia às 
09h30. 
Mais informações nas 
redes sociais da paró-
quia e do SMA ou con-
tactando o endereço: 
sma.50anos@gmail.com 
 

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

mailto:sma.50anos@gmail.com
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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) 
(Continuação) 

Um convite a cada um de nós 

O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não pode-
mos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20) – é 
um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a co-
nhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre 
foi, a identidade da Igreja: «ela existe para evangelizar» 
Evangelii nuntiandi, 14). Atraídos pelo Senhor 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 está próximo.  
No Dia Mundial das Missões que se celebra anualmente no 
penúltimo domingo de outubro, recordamos com gratidão 
todas as pessoas, cujo testemunho de vida nos ajuda a reno-
var o nosso compromisso batismal de ser apóstolos genero-
sos e jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente 
aqueles que foram capazes de partir, deixar terra e família 
para que o Evangelho pudesse atingir sem demora e sem 
medo aqueles ângulos de aldeias e cidades onde tantas vidas 
estão sedentas de bênção. 
Contemplar o seu testemunho missionário impele-nos a ser 
corajosos e a pedir, com insistência, «ao dono da messe que 
mande trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2), cientes de 
que a vocação para a missão não é algo do passado nem uma 
recordação romântica de outrora. Hoje, Jesus precisa de co-
rações que sejam capazes de viver a vocação como uma ver-
dadeira história de amor, que os faça sair para as periferias 
do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de com-
paixão. E esta chamada, fá-la a todos nós, embora não da 
mesma forma. Lembremo-nos que existem periferias que 
estão perto de nós, no centro duma cidade ou na própria 
família. Há também um aspeto da abertura universal do 
amor que não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas 
especialmente nestes tempos de pandemia, é importante 
aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, 
chegar àqueles que, espontaneamente, não sentiria como 
parte do «meu mundo de interesses», embora estejam perto 
de nós(Fratelli tutti, 97). Viver a missão é aventurar-se no 
cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, 
acreditar que a pessoa ao meu lado é também meu irmão, 
minha irmã. Que o seu amor de compaixão desperte também 

o nosso e, a todos, nos torne 
discípulos missionários. 
Maria, a primeira discípula 
missionária, faça crescer em 
todos os batizados o desejo 
de ser sal e luz nas nossas 
terras (cf. Mt 5, 13-14).  
(Continua para a semana.) 

O grupo “Sempre Mais Alto” 
 

Foi a 1 de Novembro de 1971 que, após quase um ano de 
preparação sobre supervisão do Padre Joaquim Suzano, 
se realizou a 1ª reunião do grupo de jovens da paróquia 
ao qual ele atribuiu como nome e lema a frase “Sempre 
Mais Alto”.  
O grupo foi criado com dois grandes objetivos: ligar os 
jovens à paróquia, isto porque os jovens abandonavam a 
Igreja após a profissão de fé, e formar jovens cristãos na 
sua vertente pessoal assim como pessoas ativas nos vá-
rios setores da paróquia.  
Os jovens do grupo eram e continuam a ser elementos 
ativos na vida paroquial, marcando a comunidade com o 
seu testemunho de jovens cristãos e com a sua participa-
ção nas atividades habituais da paróquia e noutras que 
partiram da sua própria iniciativa ao longo dos anos, des-
de visitas aos lares, apoio informático em Pexiligais, noites 
de oração comunitárias, realização de diversos serviços 
nas eucaristias, entre outros... 
O SMA pretende oferecer aos seus jovens um apoio na 
sua caminhada de fé em comunidade e tem como com-
promisso "Juntos somos uma Missão nesta Terra e, para 
isso, estamos neste mundo". Ao longo das suas cinco dé-
cadas foram mais de 3500 aqueles passaram e foram mar-
cados por este grupo, que é atualmente constituído por 
aproximadamente 60 jovens, que se dividem consoante 
as idades e o percurso realizado em três sub-grupos: a 
Raiz, os Arbor e os Frutos. Realizam-se reuniões semanais 
aos Domingos às 17h, e os Frutos realizam as reuniões de 
forma mais flexível. A eucaristia dominical às 19h é o pon-
to de encontro entre todos. 

Testemunho 

”O SMA significou o maior contributo para a definição 
da minha personalidade, durante a adolescência.  
Estar no grupo “permitiu-me” não estar noutras reali-
dades. Enquanto jovem, foi importante para o meu 
crescimento e entendimento do que deve definir um 
Cristão. Estou na Igreja muito pela marca que o SMA 
deixou em mim, bem como a esposa e amigos que lá 
descobri. A presença do espírito permanente de querer 
ser melhor, do “querer mudar o mundo”, advém do 
que lá aprendi, e sobretudo, do que lá convivi. O amor 
e o serviço à Igreja. 
Sou grato aos responsáveis que me ajudaram a crescer. 
Grato aos que comigo caminharam e que muitos, ainda 
hoje caminham. Agradecido aos padres que me desafi-
am a querer ser mais para Deus. 
A minha vida foi muito SMA, e é, pela forma como olho 
o mundo, ainda hoje. Sinto que é um familiar que faz 
50 anos. E eu que não gosto de faltar a festas, lá esta-
rei!” 

Bruno de Jesus 
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