
31° Domingo do Tempo Comum – Ano 
B 

  
   A liturgia do 31° Domingo do Tempo Comum diz-nos 
que o amor está no centro da experiência cristã. O 
caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a 
percorrer, resume-se no amor Deus e no amor aos 
irmãos – duas vertentes que não se excluem, antes se 
complementam mutuamente. 
   A primeira leitura apresenta-nos o início do “Shema’ 
Israel” – a solene proclamação de fé que todo o israelita 
devia fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade 
de Deus e um convite a amar a Deus com todo o 
coração, com toda a alma e com todas as forças. 
   O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, 
que toda a experiência de fé do discípulo de Jesus se 
resume no amor – amor a Deus e amor aos irmãos. Os 
dois mandamentos não podem separar-se: “amar a 
Deus” é cumprir a sua vontade e estabelecer com os 
irmãos relações de amor, de solidariedade, de partilha, 
de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é 
explicação, desenvolvimento, aplicação à vida prática 
dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. 
   É fundamental que tenhamos consciência de que estas 
duas dimensões do amor – o amor a Deus e o amor aos 
irmãos – não se excluem nem estão em confronto uma 
com a outra. Amar a Deus é cumprir a 
sua vontade e os seus projectos; ora, a 
vontade de Deus é que façamos da nossa 
vida um dom de amor, de serviço, de 
entrega aos irmãos – a todos os irmãos 
com quem nos cruzamos nos caminhos 
da vida. 
   A segunda leitura apresenta-nos Jesus 
Cristo como o sumo-sacerdote que veio 
ao mundo para cumprir o projecto 
salvador do Pai e para oferecer a sua vida 
em doação de amor aos homens. Cristo, 
com a sua obediência ao Pai e com a sua 
entrega em favor dos homens, diz-nos 
qual a melhor forma de expressarmos o 
nosso amor a Deus. 

(Dehonianos) 
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AGENDA 

 

 

HORÁRIO DAS MISSAS  

 

Dia 1, solenidade de todos os Santos 

9h30 – Igreja de São José de Algueirão e Igreja da Nativida-

de 

10h30 - Salão das Mercês 

11h30 - Igreja de São José de Algueirão (Jubileu SMA) 

19h00 - Igreja de São José de Algueirão 

 

Dia 2 de novembro   

09H00 – Igreja da Natividade 

10h00 – Igreja de São José de Algueirão 

15h00 – Capela do Cemitério de Algueirão 

18h00 – Salão das Mercês 

19h00 – Igreja de Algueirão 

Quinta feira, dia 4   

Celebramos a semana de oração pelos seminários. Somos 
chamados a rezar pelos nossos seminaristas e pelos seus 
formadores. Desta forma, na 5ª feira, 21h, na Igreja Paro-
quial do Algueirão, durante a adoração eucarística teremos 
a oportunidade de, em comunidade, nos juntarmos a esta 
oração. Contamos consigo! 

 

Sábado, dia 6    

Missa do 1º sábado do mês, na Igreja 
de São José de Algueirão, às 10h00. 

Domingo, dia 7 

Encontro sobre a espiritualidade Cala-
briana, às 15h30, na Igreja de Nossa 
Senhora da Natividade. 

 
 

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



“MARIA LEVANTOU-SE A PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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DIA DE ORAÇÃO PELOS FIÉIS DEFUNTOS 
 

   O dia 2 de novembro é o Dia dos fiéis defuntos, de todos 
aqueles que já partiram, mas que ainda se encontram em 
purificação. É dia de oração por eles. Dia de esperança e 
de fé no amor de Deus. É o dia de lembrar os nossos entes 
queridos que partiram para a casa do Pai. Lembramos e 
rezamos por aqueles que conhecemos pelo nome, pela 
saudade e pelo amor e que sabemos, iluminados pela fé, 
que não morreram, mas vivem em Deus e na memória dos 
nossos corações, cujos rostos, gestos, perfume e palavras 
queremos lembrar sempre. A tradição da Igreja sempre 
nos exortou a fazermos oração pelos mortos, em especial 
oferecer Missas pelas suas almas. O Papa S. João Paulo II 
assim exortava à oração: A tradição da Igreja exortou-nos 
sempre a fazermos oração pelos mortos. O fundamento da 
oração de sufrágio encontra-se na comunhão do Corpo 
Místico. Por conseguinte, recomenda a visita aos 
cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio, como 
testemunho de esperança confiante, apesar dos 
sofrimentos pela separação dos entes queridos”. 
   Somos convidados, neste dia, a homenagear os nossos 
entes queridos, visitando o cemitério e a participar numa 
S. Missa. Podemos fazê-lo, durante os 8 dias de 
novembro, obtendo, assim,  a indulgência plenária pelas 
suas  almas.  

 

PARABÉNS, “SEMPRE MAIS ALTO”! 
 

   No dia 1 de novembro celebramos o jubileu de 50 anos 
do grupo de jovens “Sempre Mais Alto”. Um grande dom 
que o Espírito Santo fez na nossa paróquia, inspirando o 
Pe. Suzano a dar vida a este grupo, em que o nome 
escolhido era um programa de vida para os jovens, de ir 
sempre mais alto, sempre mais além, buscando as coisas 
do alto, guiados por ideais e valores dignos de serem 
vividos numa vida de seguimento de Cristo.  
   “Quando os homens se juntam com amor, no seu jardim 
nascem flores e frutos; quando esses homens são jovens, 
então essas flores são viçosas e os frutos saborosos.” Esta 
frase do Pe. Suzano diz bem como ele via este grupo ser 
um jardim onde se pode ver a beleza das flores em tantos 
jovens marcados por esta experiência e saborear os frutos 
de vidas transformadas.  Quantos bons frutos o SMA deu   
à Igreja, à sociedade e à Paróquia ao longo destes 50 
anos!  
   O SMA, foi sempre uma referência na paróquia para 
tantos jovens, formando-os e marcando as suas vidas, 
como cristãos, como cidadãos, fazendo deles agentes 
transformadores da sociedade.  Quantos testemunhos de 
jovens, hoje adultos, que testemunham o quanto a 
experiência vivida no SMA foi determinante para aquilo 
que são hoje, na vivência de valores que se tornaram 
bússola orientadora das suas vidas.   
   Este momento histórico do Jubileu é uma ocasião para 
reavivar este carisma deixado pelo Pe. Suzano, 
continuando a ser  uma proposta válida e credível para a 
formação de jovens cristãos, que assumam os valores do 
evangelho tornando-os agentes transformadores da 
sociedade, assim como o foi no seu passado glorioso. Para 
que o grupo seja sempre uma referência para os jovens 
da paróquia é importante ter animadores preparados e 
motivados pelos valores da fé e pelo compromisso com 
Jesus Cristo, vivendo e testemunhando uma vida cristã 
coerente.  
   Parabéns e Bem-haja SMA, sejas sempre na paróquia 
um sinal vivo e atuante daquele ideal que o teu nome 
indica, ir sempre mais alto, atraindo jovens para os altos 
ideais da santidade.  

O Prior 

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS 
31/10 a 7/11 

 

A Igreja de Portugal celebra a semana dos seminários. 
Esta semana é oportuna para reconhecer que os 
seminários são instituições marcantes em cada diocese. 
São lugares que evocam memórias únicas, momentos 
evidência inesquecíveis do percurso pessoal e da história 
das Igrejas locais. Mas é sobretudo ocasião para tomar 
consciência da realidade atual, que, em alguns casos, não 
deixa de ser preocupante, dado o reduzido número de 
alunos. Diga-se, porém, que esta situação não é nova, mas 
tem sido constante nas últimas décadas. 
Esta semana é momento para que o clero e os fiéis 
reforcem a sua proximidade para com os seminários. É 
indispensável que todos os que deles fazem parte sintam 
a comunhão, a atenção e o carinho de toda a comunidade 
diocesana. Algumas expressões são particularmente 
necessárias e significativas, como a oração, a partilha ou 
outro tipo de apoio material ou espiritual. Que Jesus 
Cristo, Bom Pastor, abençoe e proteja todos os 
seminaristas, as equipas formadoras e todos os 
colaboradores dos seminários. Maria, Mãe da Igreja, e São 
José os auxiliem com a sua poderosa intercessão. 

D. António Azevedo (Presidente da Comissão Episcopal 
das Vocações e Ministérios) 


