
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 

O tema da liturgia deste 
domingo convida a reflectir 
sobre o “caminho do profeta”: 
caminho de sofrimento, de 
solidão, de risco, mas também 
caminho de paz e de esperança, 
porque é um caminho onde 
Deus está. A liturgia de hoje 
assegura ao “profeta” que a 
última palavra será sempre de 

Deus: “não temas, porque Eu estou contigo para te 
salvar”. 
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. 
Escolhido, consagrado e constituído profeta por Jahwéh, 
Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; 
mas não desistirá de concretizar a sua missão e de tornar 
uma realidade viva no meio dos homens a Palavra de 
Deus. 
O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado 
pelos habitantes de Nazaré (eles esperavam um Messias 
espectacular e não entenderam a proposta profética de 
Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos 
judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem 
dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus. 
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta 
temática: fala do amor – o amor desinteressado e 
gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. 
Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao 
“profeta” no sentido de se deixar guiar pelo amor e 
nunca pelo próprio interesse.Só assim a sua missão fará 
sentido . 

Dehonianos 
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AGENDA 

 

Festa da apresentação do Senhor no Templo 
Na próxima quarta-feira, 2 de fevereiro, celebramos 
a festa da apresentação de Jesus no Templo, 
popularmente chamada Nossa Senhora das 
Candeias. Neste dia serão abençoadas as velas para 
conservarem em casa. As velas estarão disponíveis 
antes das eucaristias.  
Neste dia, o horário das Missas será:  
 9h - Igreja da Natividade;  
10h e 19h - Igreja de São José de Algueirão;   
18h - Salão das Mercês. 
 
Questionários do Sínodo 
Convidamos a devolverem, até dia 6 de fevereiro, os 
questionários que foram distribuídos. Podem 
depositá-los na caixa que está à entrada da Igreja.  
 
Benção das crianças  
Na proximidade da Festa da Apresentação de Jesus 
no Templo, Sábado dia 5, na eucaristia das 17h30, na 
Igreja da Natividade, será dada a benção às crianças 
do despertar da fé e a todas as crianças dos 0 aos 6 
anos. Pedimos aos pais que acompanhem as suas 
crianças para esta benção. Também nas Missas da 
catequese será dada esta benção. 
 
Sábado, 5 fevereiro 
Missa do primeiro sábado do mês, Igreja São José de 
Algueirão, 10h. 
 
“Sempre Mais Alto” 
O “Sempre Mais Alto” convida toda a comunidade 
paroquial, atuais e antigos elementos do grupo, para 
um segundo encontro, no dia 13 de fevereiro, às 
16h, no salão paroquial, com o tema: "Barreiras: 
Parar ou Enfrentar?". Os oradores serão os triatletas 
Pedro e Miguel Ferreira Pinto, do projeto Iron 
Brothers. Contamos com a presença de todos. Não 
percam!  

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



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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PARA UMA IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, 
PARTICIPAÇÃO E MISSÃO 

 
(continuação do número anterior) 

As três dimensões do tema são: comunhão, participação 
e missão. Estas três dimensões estão profundamente 
interrelacionadas. Elas são os pilares vitais de uma Igreja 
sinodal. Não há hierarquia entre elas. Pelo contrário, 
cada uma enriquece e orienta as outras duas. Há uma 
relação dinâmica entre as três que deve ser articulada 
tendo em conta as três em conjunto. → Comunhão: Pela 
sua graciosa vontade, Deus reúne-nos como povos 
diversos de uma só fé, através da aliança que oferece ao 
seu povo. 
→ A comunhão: que partilhamos encontra as suas raízes 
mais profundas no amor e na unidade da Trindade. É 
Cristo que nos reconcilia com o Pai e nos une uns aos 
outros no Espírito Santo. Juntos, somos inspirados pela 
escuta da Palavra de Deus, através da Tradição viva da 
Igreja, e com base no sensus fidei que partilhamos. Todos 
temos um papel a desempenhar no discernimento e na 
vivência do chamamento que Deus faz ao seu povo. 
→ Participação: Um chamamento ao envolvimento de 
todos os que pertencem ao Povo de Deus – leigos, 
consagrados e ministros ordenados – para se 
empenharem no exercício de uma escuta profunda e 
respeitosa uns dos outros. Esta escuta cria espaço para 
ouvirmos juntos o Espírito Santo e guia as nossas 
aspirações para a Igreja do Terceiro Milénio. “A 
participação fundamenta-se no facto de que todos os 
fiéis estarem capacitados e serem chamados a colocar ao 
serviço uns dos outros os dons que cada um recebeu do 
Espírito Santo. […] Na Igreja sinodal, toda a comunidade, 
na livre e rica diversidade dos seus membros, é 
convocada para rezar, escutar, analisar, dialogar, 
discernir e aconselhar na hora de tomar as decisões 
pastorais mais de acordo com a vontade de Deus”. É 
preciso esforçar-se genuinamente por assegurar a 
inclusão das pessoas marginalizadas ou que se sentem 
excluídas. 
→ Missão: A Igreja existe para evangelizar. Nunca 
podemos estar centrados em nós mesmos. A nossa 
missão é testemunhar o amor de Deus no meio de toda a 
família humana. Este Processo Sinodal tem uma 
dimensão profundamente missionária. Destina-se a 
deixar que a Igreja testemunhe melhor o Evangelho, 
especialmente com aqueles que vivem nas periferias 
espirituais, sociais, económicas, políticas, geográficas e 
existenciais do nosso mundo. Deste modo, a sinodalidade 
é um caminho pelo qual a Igreja pode cumprir mais 
frutuosamente a sua missão de evangelização no mundo, 
como fermento ao serviço da vinda do Reino de Deus. 

(continua) 

DIA MUNDIAL DA VIDA 

CONSAGRADA  

Dia 2 de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor, 
a Igreja celebra o Dia Mundial da Vida Consagrada. Ao 
longo dos séculos, nunca faltaram homens e 
mulheres que, sentindo-se chamados por Deus, 
escolheram este caminho para seguir Cristo, para se 
dedicarem a Ele com generosidade, abnegação e de 
coração "indiviso". Deixando tudo, como os 
Apóstolos, para estar com Cristo e colocar-se, com 
Ele, a serviço de Deus e dos irmãos. Contribuem assim 
para manifestar o mistério e a missão da Igreja neste 
mundo dilacerado pelas discórdias e manchado pelo 
pecado, graças aos múltiplos carismas de vida 
espiritual e apostólica que o Espírito Santo lhes 
inspirava e deste modo concorrem também para 
renovar a sociedade. 
 
Os consagrados e consagradas lembram à Igreja toda, 
que a vida espiritual é o fundamento da vida cristã e 
não algo acessório. A Vida Consagrada, por sua 
origem divina não é fruto de projetos humanos, mas 
sim da vontade de Deus. É, portanto, um dom dado à 
Igreja (LG 43). À Igreja cabe a responsabilidade de 
reconhecer, respeitar e zelar por este dom (LG 45). 
São milhares os consagrados e consagradas no 
mundo inteiro que acolhem o dom da vocação com 
alegria e disponibilidade nos múltiplos carismas, que 
na sua vida buscam o rosto de Deus, comprometendo
-se a construir a paz e a fraternidade. Quando tantos 
põem a sua segurança nas posses e a elas se apegam, 
os consagrados a Deus querem relativizar o ídolo do 
“ter” a qualquer custo, assumindo um estilo de vida 
simples e pobre, confiando-se à Providência de Deus. 
São homens e mulheres livres em relação às coisas, 
para ajudar a todos com a lição da partilha e da 
comunhão dos bens. Aceitam construir a própria vida 
e ajudar as pessoas a edificar a própria existência com 
os meios simples e pobres. Celebrar o Dia Mundial da 
Vida Consagrada é ocasião de festa, de compromisso 
e de súplica ao Senhor pelo dom de novas vocações 
que renovem o rosto da Igreja e do mundo, que 
anunciem a alegria do Evangelho e o amor de Deus 
que dá sentido à existência. Na nossa paróquia 
existem três comunidades de Vida consagrada: Os 
Pobres Servos da Divina Providência, os Irmãos de São 
João de Deus e as Irmãs da Caridade do Bom Pastor. 
Somos convidados a lembrá-los, rezando por eles, 
neste dia. 

O Prior 


