
5º DOMINGO DO T. C. - ANO C 
 
 

   A liturgia deste domingo leva-nos a reflectir sobre 
a nossa vocação: somos todos chamados por Deus e 
d’Ele recebemos uma missão para o mundo. 
   Na primeira leitura, encontramos a descrição 
plástica do chamamento de um profeta – Isaías. De 
uma forma simples e questionadora, apresenta-se o 
modelo de um homem que é sensível aos apelos de 
Deus e que tem a coragem de aceitar ser enviado.  
   A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a 
ressurreição: trata-se de uma realidade que deve dar 
forma à vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem 
medo as forças da injustiça e da morte. Com a sua 
acção libertadora – que continua a acção de Jesus e 
que renova os homens e o mundo – o discípulo sabe 
que está a dar testemunho da ressurreição de Cristo. 
   No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de 
discípulos que partilharam a barca com Jesus, que 
acolheram as propostas de Jesus, que souberam 
reconhecê-lo como seu “Senhor”, que aceitaram o 
convite para ser “pescadores de homens” e que 
deixaram tudo para seguir Jesus… Neste quadro, 
reconhecemos o caminho que os cristãos são 
chamados a percorrer. 
   Ser cristão é, estar com Jesus “no mesmo barco”. É 
desse barco, que a Palavra de Jesus se dirige ao 
mundo, propondo a todos a libertação “pôs-Se a 
ensinar, da barca, a multidão”. 
   Ser cristão é escutar a proposta de Jesus, fazer o 
que Ele diz, cumprir as suas indicações, lançar as 
redes ao mar. Às vezes, as propostas de Jesus 
podem parecer ilógicas, incoerentes, ridículas (e 
quantas vezes o parecem, face aos esquemas e 
valores do mundo…); mas é preciso confiar 
incondicionalmente, entregar-se nas mãos d’Ele e 
como Pedro cumprir à risca as suas indicações 
“porque Tu o dizes, lançarei as redes”. 

(Dehonianos) 
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AGENDA 

 

Dia Mundial do Doente 
Sexta-feira, dia 11, Festa de Nossa Senhora de 
Lurdes, a Igreja celebra o dia do doente. Neste dia 
celebraremos a Santa Missa por todos os doentes, às 
11h00 na Igreja de São José de Algueirão. Será 
administrado também o Sacramento da Unção dos 
enfermos. Convidamos a trazerem as pessoas 
doentes a receberem esta graça para a sua saúde. 
 
Terça-Feira, 8 de Março    
Neste dia, nas Eucaristias dos Núcleos, será 
celebrada a Missa Votiva de São João Calábria, com o 
ofertório de alimentos para as pessoas carenciadas. 
Convidamos a oferecerem alimentos não perecíveis.  

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

   CONVITE 

 
   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?", tendo como oradores os triatletas 
Pedro e Miguel Ferreira Pinto, do projeto Iron 
Brothers. Contamos com a presença de todos.  
Não percam!  
 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  
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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRANCISCO 
PARA O XXX DIA MUNDIAL DO DOENTE 

(11 de fevereiro de 2022) 
 

Queridos irmãos e irmãs! (…) 
1. Misericordiosos como o Pai 
   O tema escolhido para este trigésimo Dia Mundial – «Sede 
misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 
36) – faz-nos, antes de mais nada, voltar o olhar para Deus, 
«rico em misericórdia» (Ef 2, 4), que olha sempre para os 
seus filhos com amor de pai, mesmo quando se afastam 
d’Ele. Com efeito a misericórdia é, por excelência, o nome 
de Deus, que expressa a sua natureza não como um 
sentimento ocasional, mas como força presente em tudo o 
que Ele faz. É conjuntamente força e ternura. Por isso 
podemos dizer, cheios de maravilha e gratidão, que a 
misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a dimensão da 
paternidade como a da maternidade (cf. Is 49, 15), porque 
Ele cuida de nós com a força dum pai e com a ternura duma 
mãe, sempre desejoso de nos dar vida nova no Espírito 
Santo. 
2. Os lugares de tratamento, casas de misericórdia 
   O Dia Mundial do Doente é ocasião propícia também para 
determos a nossa atenção nos lugares de tratamento. A 
misericórdia para com os enfermos levou a comunidade 
cristã a abrir, no decorrer dos séculos, inúmeras «estalagens 
do bom samaritano» (cf. Lc 10, 34), onde pudessem ser 
acolhidos e tratados doentes de todo o género, sobretudo 
aqueles que, por indigência, pela exclusão social ou pelas 
dificuldades no tratamento dalgumas patologias, não 
encontravam resposta ao seu pedido de saúde. Em tais 
situações, são sobretudo as crianças, os idosos e as pessoas 
mais fragilizadas que pagam o preço mais alto. 
Misericordiosos como o Pai, muitos missionários 
acompanharam o anúncio do Evangelho com a construção 
de hospitais, dispensários e lugares de tratamento. São 
obras preciosas, através das quais se concretizou a caridade 
cristã e se tornou mais credível o amor de Cristo, 
testemunhado pelos seus discípulos. Penso sobretudo nas 
populações das zonas mais pobres da Terra, onde por vezes 
é necessário percorrer longas distâncias para encontrar 
centros de tratamento que, embora com recursos limitados, 
oferecem tudo o que têm disponível. Ainda há um longo 
caminho a percorrer e, nalguns países, receber adequados 
tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, por 
exemplo, a escassa disponibilidade, nos países mais pobres, 
de vacinas contra a Covid-19 e ainda mais a falta de 
tratamentos para patologias que requerem medicamentos 
muito mais simples. 
   Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, Saúde 
dos Enfermos, confio todos os doentes e as suas famílias. 
Unidos a Cristo, que carrega sobre Si o sofrimento do 
mundo, possam encontrar sentido, consolação e confiança.    
Rezo por todos os profissionais de saúde para que, ricos em 
misericórdia, ofereçam aos pacientes, juntamente com os 
tratamentos devidos, a sua proximidade fraterna.  
   De coração, a todos concedo a Benção Apostólica. 

AS  FASES DO PROCESSO SINODAL 
 
(Continuação) 
   A primeira fase do Processo Sinodal é uma fase de 
escuta nas Igrejas locais. Após uma celebração de abertura 
em Roma, no sábado, 9 de outubro de 2021, a fase 
diocesana do Sínodo terá início no domingo, 17 de outubro 
de 2021. Para ajudar na fase inicial do caminho sinodal, o 
Secretário-Geral do Sínodo dos Bispos, o Cardeal Mario 
Grech, escreveu a cada Bispo no mês de maio de 2021, 
convidando-o a nomear uma pessoa ou uma equipa de 
contacto para liderar a fase local de escuta. Esta pessoa ou 
equipa serve também de elo de ligação entre a diocese e 
as paróquias, bem como entre a diocese e a Conferência 
Episcopal. As Igrejas locais são convidadas a entregar as 
suas respostas à respetiva Conferência Episcopal para 
permitir reunir as ideias antes da data-limite de abril de 
2022. Desta forma, as Conferências Episcopais e os Sínodos 
das Igrejas Orientais podem, por sua vez, enviar uma 
síntese à Secretaria- Geral do Sínodo dos Bispos. Este 
material será sintetizado como base para a redação de dois 
documentos de trabalho (conhecidos como Instrumentum 
Laboris). Finalmente, a Assembleia do Sínodo dos Bispos 
terá lugar em Roma, em outubro de 2023. Como está 
indicado no Documento Preparatório (n.º 31): A finalidade 
da primeira fase do caminho sinodal é favorecer um amplo 
processo de consulta, para recolher a riqueza das 
experiências de sinodalidade vivida, nas suas diferentes 
articulações e aspetos, envolvendo os Pastores e os Fiéis 
das Igrejas particulares em todos os diversificados níveis, 
através dos meios mais adequados, em conformidade com 
as realidades locais específicas: a consulta, coordenada 
pelo Bispo, destina-se “aos Presbíteros, Diáconos e Fiéis 
leigos das suas Igrejas [locais], individualmente ou 
associados, sem transcurar a valiosa contribuição que pode 
vir dos Consagrados e das Consagradas” (EC 7). De maneira 
particular, solicita-se o contributo dos órgãos de 
participação das Igrejas particulares, especialmente do 
Conselho presbiteral e do Conselho pastoral, a partir dos 
quais verdadeiramente “pode começar [verdadeiramente] 
a tomar forma uma Igreja sinodal”. Será igualmente 
preciosa a contribuição das outras realidades eclesiais às 
quais o Documento Preparatório [e este Vademecum] for 
enviado, assim como daqueles que quiserem enviar 
diretamente a própria contribuição. Finalmente, será de 
importância fundamental que encontre espaço também a 
voz dos pobres e dos excluídos, e não somente daqueles 
que desempenham alguma função ou responsabilidade no 
seio das Igrejas particulares.                              (continua) 


