
2º Domingo do Tempo Comum – Ano C 

A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamen-
to como imagem que exprime de forma privilegiada 
a relação de amor que Deus (o marido) estabeleceu 
com o seu Povo (a esposa). A questão fundamental 
é, portanto, a revelação do amor de Deus. 
A primeira leitura define o amor de Deus como um 
amor inquebrável e eterno, que continuamente re-
nova a relação e transforma a esposa, sejam quais 
forem as suas falhas passadas. Nesse amor nunca 
desmentido, reside a alegria de Deus. 
A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, atra-
vés dos quais continua a manifestar-se o amor de 
Deus. Como sinais do amor de Deus, eles destinam-
se ao bem de todos; não podem servir para uso ex-
clusivo de alguns, mas têm de ser postos ao serviço 
de todos com simplicidade. É essencial que na co-
munidade cristã se manifeste, apesar da diversidade 
de membros e de carismas, o amor que une o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo.  
O Evangelho apresenta, no contexto de um casa-
mento em Caná da Galileia (cenário da “aliança”), 
um “sinal” que aponta para o essencial do 
“programa” de Jesus: apresentar aos homens o Pai 
que os ama, e que com o seu amor os convoca para 
a alegria e a felicidade plenas. Jesus veio revelar-nos 
Deus como um Pai bondoso e terno, que fica feliz 
quando pode amar os seus filhos. É esse o “vinho” 
que Jesus veio trazer para alegrar a “aliança”: o 
“vinho” do amor de Deus, que produz alegria e que 
nos leva à festa do encontro com o Pai e com os ir-
mãos. A nossa “religião” é isto mesmo – o encontro 
com o Jesus que nos dá o vinho do amor.  

Dehonianos 
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AGENDA 

Teatro Solidário 
Com o objetivo de angariar fundos para a Igreja de 
Mem Martins, o grupo de teatro do Mem Martins 
Sport Clube vai realizar nos dias 22 e 23 de janeiro, 
pelas 16h, no seu salão da sede a peça A Promes-
sa de autoria de Bernardo Santareno. Convidamos a 
participarem e a reservar já o seu bilhete. 
 

Terço Vicentino 
A Conferência Vicentina da nossa paróquia, está a 
promover o Terço das Virtudes Vicentinas segunda 
feira  dia 17 de janeiro, às 21h15, na Igreja do Alguei-
rão. Convidamos  todos a participar! 

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

Sínodo 2021-2023 

A Paróquia em caminhada sinodal 

Toda a Igreja está convocada pelo Papa Francisco a per-
correr o caminho rumo ao Sínodo (outubro 2023): 
“Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”. Assim, ele “convida a Igreja inteira a interro-
gar-se sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua 
missão: “O caminho da sinodalidade é precisamente o 
caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milé-
nio.” Mas do que se trata esta Sinodalidade?  Trata-se 
de um esforço coletivo e a busca contínua de aprender-
mos a “caminhar juntos” como irmãos e irmãs que so-
mos. É um jeito de ser Igreja pelo qual cada pessoa é 
importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida 
na realização da missão. Não se trata mais de estar uns 
sobre outros, mas de nos colocarmos entre iguais para 
juntos fazermos a experiência de fé, frente aos desafios 
internos e externos que se apresentam no nosso dia a 
dia, nas nossas comunidades e na Igreja em geral.  Co-
mo paróquia estamos também a iniciar este caminho 
sinodal, onde seremos interpelados a refletir sobre a 
Igreja que somos e a Igreja que queremos ser para o 
futuro. Por isso somos chamados a dar o nosso contri-

buto. O processo sinodal é fazer com que cada bati-
zado assuma o seu compromisso de ser Igreja, tor-
nando-se um membro ativo e participativo da sua 
vida.  
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QUESTÕES SOBRE O SINODO DA IGREJA 

2021-2023  

O que é um Sínodo?  

A palavra tem origem no grego “synodos” e significa: ca-
minho feito em conjunto, ou caminhar juntos.  Foi tradu-
zida para o latim como “concilium”, que quer dizer: as-
sembleia. O Sínodo dos Bispos é uma instituição perma-
nente, instituída pelo Papa Paulo VI em 1965. O Papa ins-
tituiu este organismo em consequência da doutrina do 
Concílio do Vaticano II a respeito da colegialidade episco-
pal, dando uma mais ampla e efetiva participação do 
episcopado no governo e condução da Igreja universal. 
Em 2018 o Papa Francisco renovou profundamente o Sí-
nodo dos Bispos, incluindo a sinodalidade como dimen-
são constitutiva da Igreja. 
O sínodo é basicamente, uma reunião de cristãos batiza-
dos para falar da Igreja. Pode ser Diocesano, como exem-
plo realizado em 2016 na Diocese de Lisboa. O sínodo dos 
Bispos tem como funcionalidade um tema específico para 
toda a Igreja. Geralmente a reunião é em Roma, no mês 
de Outubro de três em três anos, com os Bispos de todas 
as conferências episcopais do mundo. Os sínodos são 
uma maneira de ouvir a Igreja, e dialogar com o mundo 
apresentando a proposta cristã do mundo. 
 

O que tem de especial neste Sínodo?  

O Papa escolheu como tema para este sínodo a própria 
sinodalidade, isto é a participação dos cristãos nas deci-
sões que dizem respeito à Igreja. O Papa quer que a parti-
cipação dos povos de Deus seja desde o início, com a fase 
diocesana. Já nos Sínodos da Família e dos Jovens os cris-
tãos foram chamados a colaborar respondendo a algu-
mas perguntas. Neste sínodo pede-se que cada um indivi-
dualmente em comunidade, nos escutemos uns aos ou-
tros em modo de discernir o que o Espírito Santo tem 
para dizer à Igreja e há sociedade. 
 

Quem pode participar neste Sínodo? 

Todas as pessoas católicas ou não católicas que queiram 
ter uma palavra a dizer sobre a Igreja ou  para que a Igre-
ja e o cristianismo  sejam uma referência nos dias de ho-
je.  

Nesta fase é importante que haja uma divulgação den-
tro e fora da Igreja, para que a participação seja maior. 
Em especial somos chamados a participar ativamente 
todos os grupos na nossa Paróquia.  
 

Como será a realização do Sínodo? 

A realização do Sínodo acontece em três fases: a fase 

preparatória, em que se consulta a Igreja no seu todo a 

respeito de um determinado tema proposto pelo Papa. 

A fase celebrativa em que Bispos se reúnem em Assem-

bleia em Roma com o Papa. A fase de atuação em que 

as indicações saídas da Assembleia dos Bispos e confir-

madas pelo Papa são recebidas e efetivadas na vida da 

Igreja.  

O que é a sinodalidade?  

Ao convocar este Sínodo, o Papa Francisco convida to-

da a Igreja a refletir sobre um tema que é decisivo para 

a sua vida e missão: A sinodalidade. O caminho da sino-

dalidade é precisamente o caminho que Deus espera 

da Igreja do terceiro milénio. No seguimento da reno-

vação da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II, este 

caminho em conjunto é simultaneamente um dom e 

uma tarefa. Refletindo juntos sobre o caminho feito até 

agora, os diversos membros da Igreja poderão apren-

der com as experiências e perspetivas uns dos outros, 

guiados pelo Espírito Santo. Pelo Batismo, todo o Povo 

de Deus tem em comum a mesma dignidade e a mes-

ma vocação. Em virtude do nosso Batismo, todos so-

mos chamados a ser participantes ativos na vida da 

Igreja. Nas paróquias, nas pequenas comunidades cris-

tãs, nos movimentos leigos, nas comunidades religiosas 

e noutras formas de comunhão, mulheres e homens, 

jovens e idosos, somos todos convidados a escutar-nos 

uns aos outros para ouvirmos os murmúrios do Espírito 

Santo, que vem guiar os nossos esforços humanos, exa-

lando sobre a Igreja um sopro de vida e de vitalidade e 

conduzindo-nos a uma comunhão mais profunda para 

a nossa missão no mundo. À medida que a Igreja em-

barca neste caminho sinodal, devemos esforçar-nos 

por nos basearmos em experiências de escuta e discer-

nimento autênticos no caminho de nos tornarmos a 

Igreja que Deus nos chama a ser. Neste sentido, a sino-

dalidade permite que todo o Povo de Deus caminhe em 

conjunto, escutando o Espírito Santo e a Palavra de 

Deus, para participar na missão da Igreja na comunhão 

que Cristo estabelece entre nós. Em última análise, es-

te caminho a percorrer juntos é a forma mais eficaz de 

manifestar e pôr em prática a natureza da Igreja como 

Povo peregrino e missionário de Deus (DP 1). 

Esta é uma oportunidade única que o Papa Francisco dá 
a cada um de nós, para falarmos e dizermos que Igreja 
queremos. Para que cada um possa dar a sua contribui-
ção serão propostas algumas perguntas que serão distri-
buídas neste domingo, em papel ou em formato digital, 
a que cada um deve responder e que depois serão envia-
das à Secretaria do Sínodo, em Roma.  Convido, por isso, 
todos os paroquianos a participarem, ativamente, deste 
evento da Igreja. 

O Prior 


