
32° Domingo do Tempo Comum – Ano B 
  
A liturgia do 32º Domingo do 
Tempo Comum fala-nos do 
verdadeiro culto, do culto 
que devemos prestar a Deus. 
A Deus não interessam 
grandes manifestações 
religiosas ou ritos externos 
mais ou menos sumptuosos, 
mas uma atitude permanente 
de entrega nas suas mãos, de 
disponibilidade para os seus 
projectos, de acolhimento 
generoso dos seus desafios, 
de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício 
dos nossos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos o 
exemplo de uma mulher pobre de Sarepta, que, apesar 
da sua pobreza e necessidade, está disponível para 
acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. A 
história dessa viúva que reparte com o profeta os poucos 
alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, a 
partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são 
geradoras de vida e de vida em abundância.  
O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher 
pobre, de outra viúva, qual é o verdadeiro culto que 
Deus quer dos seus filhos: que eles sejam capazes de Lhe 
oferecer tudo, numa completa doação, numa pobreza 
humilde e generosa (que é sempre fecunda), num 
despojamento de si que brota de um amor sem limites e 
sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não 
têm o coração cheio de si próprios, são capazes de 
oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. A 
segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo
-sacerdote que entregou a sua vida em favor dos 
homens. Ele mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o 
dom perfeito que Deus quer e que espera de cada um 
dos seus filhos. Mais do que dinheiro ou outros bens 
materiais, Deus espera de nós o dom da nossa vida, ao 
serviço desse projecto de salvação que Ele tem para os 
homens e para o mundo. 

 
(Dehonianos) 
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AGENDA 

 

ALMOÇO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

Domingo, dia 14, teremos um almoço paroquial de São 
Martinho, para angariação de fundos. O menu será uma 
sopa, feijoada, sobremesa e castanhas. Será na modalidade 
takeaway (levar para casa). Faça a sua reserva até dia 11 
de novembro. Inscreva-se, telefonando para o cartório: 
935 463 534 

 

ENCONTRO PARA AS FAMÍLIAS 

No próximo sábado, 13 de Novembro, às 16h30, no Salão 
Paroquial do Algueirão, um encontro para casais, com  a 
Teresa Power  ( Famílias de Caná) que vem partilhar com 
os casais da comunidade da Paróquia de Algueirão-Mem 
Martins-Mercês a sua experiência nas Famílias de Caná 
(familiasdecana.pt). É uma óptima oportunidade para ouvir 
um testemunho diferente, muito centrado na vivência 
cristã, que pode ser aplicada a cada realidade familiar. 
Conto convosco! 

 

CELEBRAÇÃO DAS PRIMEIRAS EUCARISTIAS NA PARÓQUIA 

Neste domingo,15h00, na Igreja de Algueirão, as crianças 
das Mercês. Domingo dia 14, 9h30 e às 15h30, as crianças 
de Algueirão. 

 

Segunda-feira, dia 8, Missa Votiva de São João Calábria 

Celebraremos na Igreja 
São José de Algueirão, 
19h, com oferta de 
alimentos não 
perecíveis.  

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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ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS 
 
Senhor Jesus, 
rogamos-Te 
que concedas aos seminaristas 
amor à vocação e a graça do compromisso  
de fidelidade ao Evangelho. 
Senhor Jesus, ilumina,  
com os dons do Espírito Santo, os formadores,  
recompensa e abençoa os benfeitores, 
ampara os nossos Bispos e os nossos padres,  
para que sejam sempre fiéis ao dom do seu sacerdócio. 
Senhor Jesus,  
com a intercessão e amparo de Maria e de José,   
continua a oferecer à Igreja vocações sacerdotais  
fiéis, felizes e fiáveis  
faz dos nossos seminários comunidades de discípulos,  
onde se vive a comunhão, a participação e a missão. 

SÍNODO 2021 - 2023 
“Para uma igreja sinodal:  

comunhão, participação e missão”. 
 
O Papa Francisco convida a Igreja a percorrer um caminho 
sinodal em ordem à XVI Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, com o tema: 
“Para uma igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”. Pela primeira vez, uma Assembleia Geral do 
Sínodo dos Bispos terá a abertura em cada diocese e terá 
três fases: diocesana, continental e universal. Este será 
precedido por um processo inédito de consulta, e de 
forma descentralizada, pela primeira vez, com 
assembleias diocesanas e continentais. 
A abertura do Sínodo 2021-2023 aconteceu no Vaticano, 
no dia 9 de outubro, sob a presidência do papa, e em cada 
diocese católica, a 17 de outubro, sob a presidência do 
respetivo bispo. 
A assembleia convocada pelo Papa Francisco tem como 
tema Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão. O Papa pede Igreja diferente, mais aberta e 
dialogante 
“Quando falamos duma Igreja sinodal, não podemos 
contentar-nos com a forma, mas temos necessidade 
também de substância, instrumentos e estruturas que 
favoreçam o diálogo e a interação no Povo de Deus, 
sobretudo entre sacerdotes e leigos”. 
Francisco defende a mudança estrutural para uma Igreja 
“sinodal”, como “um lugar aberto, onde todos se sintam 
em casa e possam participar”. 
“O Sínodo oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos 
uma Igreja da escuta: uma Igreja da proximidade, que 
estabeleça, não só por palavras, mas com a presença, 
maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo” 
O discurso de abertura o Papa destacou a diversidade de 
proveniência dos participantes, vindos de vários países, 
incluindo Portugal, e convidou a um “discernimento” 
sobre o tempo atual, que torne a Igreja solidária com os 
“cansaços e anseios da humanidade”. 
Francisco apresentou três “palavras-chave” para o Sínodo 
2021-2023: “comunhão, participação, missão”. 
“Comunhão e missão correm o risco de permanecerem 
termos algo abstratos, se não se cultivar uma práxis 
eclesial que exprima a sinodalidade no concreto de cada 
etapa do caminho e da atividade, promovendo o efetivo 
envolvimento de todos e cada um”, apontou. 
Para o papa, está em causa a necessidade de promover 
um modo de agir “caraterizado por verdadeira 
participação” de todos os batizados. 
“Todos somos chamados a participar na vida da Igreja e na 
sua missão. Se falta uma participação real de todo o Povo 
de Deus, os discursos sobre a comunhão arriscam-se a não 
passar de pias intenções”, precisou. 

"Sente-se ainda uma 
certa dificuldade e 
somos obrigados a 
registar o mal-estar e 
a tribulação de muitos 
agentes pastorais, dos 
organismos de 
participação das 
dioceses e paróquias, 
das mulheres que 
muitas vezes ainda são 
deixadas à margem. Participarem todos: é um 
compromisso eclesial irrenunciável”. 
O papa falou do Sínodo como uma “grande oportunidade 
para a conversão pastoral em chave missionária e 
também ecuménica”, mas admitiu que também existem 
“riscos”, pedindo que este não seja um acontecimento de 
“fachada” ou uma espécie de “grupo de estudo”. 
“Reforço que o Sínodo não é um Parlamento, um 
inquérito de opinião, o Sínodo é um momento eclesial, o 
protagonista do Sínodo é o Espírito Santo”, declarou. 
A intervenção apelou ainda à superação do “imobilismo”, 
que levaria a aceitar “soluções velhas para problemas 
novos”. 
“É importante que o caminho sinodal seja 
verdadeiramente tal, que seja um processo em 
desenvolvimento; envolva, em diferentes fases e a partir 
da base, as Igrejas locais, num trabalho apaixonado e 
encarnado, que imprima um estilo de comunhão e 
participação orientado para a missão”.  

(Ecclesia) 


