
1º Domingo da Quaresma – Ano C 
  
   No início da Quaresma, a Palavra de Deus apela a re-
pensar as nossas opções de vida e a tomar consciência 
dessas “tentações” que nos impedem de renascer para a 
vida nova, para a vida de Deus. 
   A primeira leitura convida-nos a eliminar os falsos deu-
ses em quem às vezes apostamos tudo e a fazer de Deus 
a nossa referência fundamental. Alerta-nos, na mesma 
lógica, contra a tentação do orgulho e da auto-
suficiência, que nos levam a caminhos de egoísmo e de 
desumanidade, de desgraça e de morte. 
   O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as 
opções de Jesus. Lucas sugere que Jesus recusou radical-
mente um caminho de materialismo, de poder, de êxito 
fácil, pois o plano de Deus não passava pelo egoísmo, 
mas pela partilha; não passava pelo autoritarismo, mas 
pelo serviço; não passava por manifestações espectacula-
res que impressionam as massas, mas por uma proposta 
de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É 
claro que é esse caminho que é sugerido aos que seguem 
Jesus. 
   A segunda leitura convida-nos a prescindir de uma ati-
tude arrogante e auto-suficiente em relação à salvação 
que Deus nos oferece: a salvação não é uma conquista 
nossa, mas um dom gratuito de Deus. É preciso, pois, 
“converter-se” a Jesus, isto é, reconhecê-l’O como o 
“Senhor” e acolher no coração a salvação que, em Jesus, 
Deus nos propõe.                                                (Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

VIA SACRA DO SMA 
O grupo de jovens SMA organiza uma via-sacra encenada, 
saindo da Igreja de Algueirão, neste domingo, dia 6 
Março, às 16h30. Convidamos a comunidade a participar. 
 

Dia 8 de março 
A comunidade dos Irmãos de Telhar celebra a Festa de 
São João de Deus, com uma procissão e Missa solene às 
11h00, no Telhal 
 

Festa de São José 
A paróquia prepara-se para celebrar a Festa de São José, 
nosso Padroeiro, que iniciará com a Novena, dia 10, nas 
missas dos três Núcleos. Sábado, dia 12, às 21h00, 
Procissão das Velas pelas ruas de Algueirão:  R. Augusto 
Fraga, R. Jaime Cortesão, R. Serra de Baixo, R. Morés, R. 
Júlio Gomes, Rua do Mercado e Estrada do Algueirão. 
Convidamos as pessoas que moram nestas ruas a 
acenderem velas às janelas, para honrarem a passagem 
de São José.  
 

Almoço de São José 
Dia 20 de Março, a Paróquia irá realizar o almoço de São 
José, que será servido em modo presencial para quem 
desejar, no Salão paroquial, ou em TAKE WAY (levar para 
casa). Podem inscrever-se nos Cartórios dos Núcleos, até 
17 de março. Participe. 
 

CAMPANHA DE APOIO À POPULAÇÃO DA UCRÂNIA 
A nossa paróquia está a recolher ajudas para o povo da 
Ucrânia.  Pedimos que doem só coisas essenciais: Artigos 
médicos para curativos e primeiros socorros; comida para 
criança, leite em pó ou condensado. Alimentos enlatados, 
bolachas e produtos secos. Material de higiene pessoal. 
Lanternas e pilhas. Não aceitamos roupa ou alimentos 
perecíveis.  Podem entregar as doações nos três Núcleos. 
Apelamos à solidariedade de todos. 
Para quem desejar dar ajuda em dinheiro, pode fazê-lo 
através da Caritas: 
 

Como apoiar:  
Donativos online: www.caritas.pt/donativos-online IBAN: 
PT50.0033.0000.01090040150.12 Multibanco: 22222 
(entidade) 222 222 222 (referência) 

 



“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/  

I Domingo da Quaresma - 06 de Março de 2022 

 UCRÂNIA: "COM DEUS,  
O FUTURO VENCERÁ!" 

 
 
   O Cardeal-Patriarca 
deixou uma mensagem 
“de presença, de 
companhia, de oração" 
ao povo ucraniano. 
"Para aqueles que são 
crentes, é muito 
importante esta 

contribuição espiritual, de acolhimento. E cá estamos para 
o que for preciso. “Estamos aqui para dizer que estamos 
com os nossos amigos da Ucrânia: aqueles que estão em 
Lisboa – e não são poucos – e no nosso país, e aqueles que 
neste momento mais sofrem com esta invasão russa. E 
estamos com eles da melhor maneira que podemos estar: 
presentes, acolhedores, participativos em tudo aquilo que 
for preciso para a ajuda material, mas também como 
crentes com uma ajuda que vem de dentro, do coração, 
espiritual”. 
   O Cardeal-Patriarca lamentou que politicamente os 
campos estejam extremados, mas garante que 
“humanamente não estão”, como se tem visto nas 
diversas expressões de solidariedade que têm surgido, por 
isso considera tão importante a iniciativa desta noite. E 
sublinhou a ajuda que já está a ser dada através das 
Cáritas, tanto lá, onde a guerra se faz, como aqui em 
Portugal, onde já decorre uma campanha solidária, e tudo 
está a ser preparado para acolher quem chegar. “Na Igreja 
temos as Cáritas, estas grandes organizações sócio-
caritativas espalhadas pelo mundo, também na Ucrânia e 
países vizinhos e também em Portugal. Aqui, quer as 
Cáritas diocesanas, quer a Cáritas Portuguesa no seu 
conjunto, mobilizam todos os esforços, não só para ajudar 
lá, mas para receber cá, e ajudar aqueles que cheguem a 
terem uma vida condigna nestes tempos difíceis, para se 
poderem reabilitar e, na medida do possível, poderem 
voltar à sua terra”, referiu D. Manuel Clemente, deixando 
ainda o desejo de que a guerra se resolva “humanamente 
e com respeito mútuo” e não com “brutalidade”. Há “duas 
camadas” neste conflito, uma "mais superficial" - que 
resulta da própria guerra e da dor e sofrimento que 
provoca -, e outra "mais profunda", ligada à solidariedade 
da comunidade internacional, "onde a humanidade acaba 
por mostrar o melhor de si própria. Acreditamos que é 
neste nível mais profundo que as coisas podem resolver-
se", afirmou, lembrando que "Deus é o último alicerce da 
paz". "Haverá futuro para a Ucrânia e para todos os países 
assolados pela guerra. Com Deus o futuro vencerá", 
sublinhou. 

(site Patriarcado) 

Mensagem do Papa Francisco  
para a Quaresma 2022 

  
«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo 
colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, en-
quanto temos tempo, pratiquemos o bem para com to-

dos» (Gal 6, 9-10a). 
 
   Queridos irmãos e irmãs! 
   A Quaresma é um tempo favorável de renovação pesso-
al e comunitária que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo 
morto e ressuscitado. Aproveitemos o caminho quaresmal 
de 2022 para refletir sobre a exortação de São Paulo aos 
Gálatas: «Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a 
seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Por-
tanto, enquanto temos tempo (kairós), pratiquemos o 
bem para com todos» (Gal 6, 9-10a). 
 

1. Sementeira e colheita 
 
   Neste trecho, o Apóstolo evoca a sementeira e a colhei-
ta, uma imagem que Jesus muito prezava (cf. Mt 13). São 
Paulo fala-nos dum kairós: um tempo propício para seme-
ar o bem tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser 
para nós este tempo favorável? Certamente é a Quares-
ma, mas é-o também toda a nossa existência terrena, de 
que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem.
[1] Muitas vezes, na nossa vida, prevalecem a ganância e a 
soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir, como 
se vê no homem insensato da parábola evangélica, que 
considerava assegurada e feliz a sua vida pela grande co-
lheita acumulada nos seus celeiros (cf. Lc 12, 16-21). A 
Quaresma convida-nos à conversão, a mudar mentalida-
de, de tal modo que a vida encontre a sua verdade e bele-
za menos no possuir do que no doar, menos no acumular 
do que no semear o bem e partilhá-lo. 
   O primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosa-
mente «continua a espalhar sementes de bem na humani-
dade» (Encíclica Fratelli tutti, 54). Durante a Quaresma, 
somos chamados a responder ao dom de Deus, acolhendo 
a sua Palavra «viva e eficaz» (Heb 4, 12). A escuta assídua 
da Palavra de Deus faz amadurecer uma pronta docilidade 
à sua ação (cf. Tg 1, 19.21), que torna fecunda a nossa 
vida. E se isto já é motivo para nos alegrarmos, maior mo-
tivo ainda nos vem do chamamento para sermos 
«cooperadores de Deus» (1 Cor 3, 9), aproveitando o tem-
po presente (cf. Ef 5, 16) para semearmos, também nós, 
praticando o bem. Este chamamento para semear o bem 
deve ser visto, não como um peso, mas como uma graça 
pela qual o Criador nos quer ativamente unidos à sua fe-
cunda magnanimidade. 

(Continua) 


