
5º Domingo da Quaresma – Ano C 
  
   A liturgia de hoje fala-nos (outra vez) 
de um Deus que ama e cujo amor nos 
desafia a ultrapassar as nossas escravi-
dões para chegar à vida nova, à ressur-
reição. 
   A primeira leitura apresenta-nos o 
Deus libertador, que acompanha com 
solicitude e amor a caminhada do seu 

Povo para a liberdade. Esse “caminho” é o paradigma 
dessa outra libertação que Deus nos convida a fazer nes-
te tempo de Quaresma e que nos levará à Terra Prometi-
da onde corre a vida nova. 
   A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” 
que impede a descoberta do fundamental: a comunhão 
com Cristo, a identificação com Cristo, princípio da nossa 
ressurreição. 
   O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não 
são o castigo e a intolerância que resolvem o problema 
do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia geram 
activamente vida e fazem nascer o homem novo. É esta 
lógica – a lógica de Deus – que somos convidados a assu-
mir na nossa relação com os irmãos.  

     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 

Domingo de Ramos 
Celebramos no próximo fim de semana o Domingo de 
Ramos, e o inicio da Semana Santa. As missas serão nos 
horários habituais. Para quem desejar os ramos podem 
encontra-los na Igreja, preparados pelos  nossos jovens. 
   
 A Renúncia Quaresmal 
Estão a ser distribuídos os envelopes da renúncia quaresmal 
deste ano, proposta pelo Patriarcado de Lisboa e que será 
destinada a ajudar uma obra social na Índia, bem como para 
ajudar o povo da Ucrânia. Os envelopes podem ser 
devolvidos no domingo de Ramos e durante o tríduo pascal. 
 

Apelo à Comunidade 
No próximo domingo, dia 10, será o Domingo de Ramos e, 
como é habitual, os jovens da nossa paróquia farão os ramos 
para podermos assinalar da melhor forma a chegada de 
Jesus a Jerusalém.  Para tal, necessitamos de material para 
fazer os ramos: Oliveira, Alecrim e Folha de Palmeira. 
Pedimos e agradecemos a quem tenha e possa disponibilizar 
os materiais acima, que os entregue no Cartório Paroquial, 
até 6ªfeira, 8 de abril, ou que entre em contacto para que os 
responsáveis dos grupos de jovens possam proceder à 
recolha, durante a semana. 

PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS 
 

   A nosso Paróquia irá realizar, no próximo domingo, dia 10, com inicio às 16h, a Pro-
cissão do Senhor dos Passos, pelas ruas do Algueirão. 
   Este será um momento de oração e de fé para reviver os passos do Senhor Jesus, a 
caminho do Calvário e assim prepararmo-nos para entrar na Semana Santa, participan-
do mais ativamente nas Celebrações do Mistério Pascal de Jesus Cristo, na Sua Paixão, 
morte e ressurreição. 
   A Procissão com o andor do Sr. dos Passos sairá da Igreja do Algueirão, seguindo pela 
Rua Augusto Fraga, Rua Tapada, Praceta da Tapada. 
   A Procissão com o andor de nossa Senhora das Dores sairá da Capela de Nossa Se-
nhora da Natividade: Rua da Capela, Rua Rio de Azenha, Avenida Bela Vista, Avenida 
Vitorino Nemésio, Avenida Capitães de Abril, Praceta da Tapada 
   O Encontro das duas imagens será na: Praceta da Tapada seguindo depois uma única  
procissão pelas ruas: Rua Serra de Baixo, Estrada do Algueirão, Rua Eng. Júlio Gomes 
da Silva, Rua do Mercado, Estrada do Algueirão, Rua Viana Mota, Rua Morés e Largo da 
Igreja 
   Pedimos às pessoas que moram nestas ruas que honrem a passagem da procissão, 
enfeitando as casas com ramos, flores e colchas. Participe. 
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CONCLUSÕES DO PROCESSO SINODAL PAROQUIAL 
“Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e 

missão” 
 

   Foi este o tema proposto pelo Papa Francisco para o 
próximo sínodo dos bispos. Quis o Papa que o caminho de 
preparação para este sínodo fosse ele próprio sinodal, 
ouvindo todos os cristãos, nos diferentes níveis de 
responsabilidade. O objetivo deste processo de auscultação 
foi proporcionar uma oportunidade para todo o Povo de 
Deus discernir em conjunto como progredir no caminho 
para ser uma Igreja mais frutuosa ao serviço da vinda do 
Reino dos Céus, através de um caminho de participação, 
comunhão e missão.  
   O Conselho Pastoral Paroquial da nossa comunidade 
procurou implementar este processo através do 
lançamento de inquéritos que foram distribuídos nas missas 
e através da internet e também pela proposta de 
dinamização de reuniões sinodais nos grupos pastorais da 
paróquia. Estiveram envolvidas neste caminho de 
discernimento aproximadamente trezentas pessoas das 
mais variadas faixas etárias. 
   Findo o processo de recolha das respostas, considerou o 
Conselho Pastoral que seria relevante apresentar 
sumariamente o resultado da reflexão a toda a comunidade, 
destacando-se os aspetos que foram mais referidos pelos 
participantes. Importa clarificar que as conclusões 
apresentadas em seguida são baseadas nas respostas 
recolhidas ao longo dos últimos meses na nossa paróquia. 
   Nesta reflexão encontramos uma visão globalmente 
positiva da Igreja, mas, simultaneamente, o 
reconhecimento da necessidade de conversão em diversos 
aspetos. São apontados caminhos de mudança, que no 
entender dos participantes a Igreja deverá percorrer.   
   Várias vezes é referida a necessidade da Igreja escutar as 
inquietações e necessidades das pessoas de uma forma 
mais ativa e consequente, sem qualquer tipo de julgamento 
ou discriminação, independentemente da condição de vida 
em que a pessoa se encontra. Reconhece-se que a Igreja 
procura estar atenta a quem precisa e atua de forma 
comprometida na maioria das situações, mas que se 
apresenta à sociedade sem que de si transpareça a alegria 
de Cristo Ressuscitado que lhe deveria ser própria. Identifica
-se um défice na capacidade de acolher todas as pessoas e 
de promover a participação dos crentes de forma mais 
abrangente. É apontada a necessidade de tornar os 
processos de tomada de decisão mais horizontais e sinodais 
e de comunicar de forma clara, transparente, credível e 
criativa;  
Para a Igreja local é destacada a importância de se escutar 
ativamente os paroquianos e envolve-los nos processos de 
decisão; apresentar mais frequentemente as contas da co-
munidade; atribuir responsabilidades tendo em conta os 
dons e preparação e efetuar periodicamente alterações das 
pessoas que lideram os grupos; realizar homílias mais curtas 
e que sejam aplicáveis à vida quotidiana dos crentes;  

   preparar melhor tudo o que é feito, principalmente as cele-
brações litúrgicas; acolher melhor; disponibilizar atendimen-
to espiritual de forma mais acessível.  
   Ao nível da Igreja diocesana é apontada a necessidade de 
uniformizar modos de ação entre paróquias; tornar mais 
frequente, próxima e eficaz a comunicação do patriarca com 
a comunidade; estabelecer uma maior articulação entre pa-
róquias-vigararias-diocese para otimizar recursos e evitar 
repetições ao nível das propostas de formação; aplicar mais 
eficazmente as conclusões dos processos anteriores de refle-
xão sinodal; dar maior atenção à dinamização de uma pasto-
ral dos migrantes; 
   A sinodalidade foi identificada como um princípio que de-
veria ser obrigatório nos vários contextos eclesiais. Foi consi-
derado urgente que no futuro: a Igreja assuma claramente 
os erros cometidos de um modo imediato, sem qualquer tipo 
de tentativa de ocultação; procure compreender as razões 
que levam ao afastamento dos jovens e aja em resposta; que 
saia das igrejas até às periferias da sociedade e se apresente 
como família alegre e viva, mudando o habitual discurso por 
vezes excessivamente pesado. 
   Foi ainda sugerida a utilização da música cristã como forma 
de chegar aos mais jovens; a realização de uma ação social 
protagonizada pela comunidade e não apenas por técnicos 
assalariados; construção de uma Igreja a exemplo de Jesus 
que seja principalmente cuidadora dos marginalizados; idea-
lização de propostas concretas que permitam a quem termi-
na o seu percurso formativo de catequese poder continuar 
integrado na comunidade; valorização do papel da mulher 
na vida da Igreja; avaliar e repensar o celibato obrigatório 
para os padres a exemplo de outras Igrejas Cristãs; promo-
ção da leitura da Bíblia como aspeto central na vida da Igre-
ja; Terminado este processo de recolha de respostas, a fase 
diocesana terá continuidade com a preparação da síntese 
diocesana, que será elabora com base nos contributos das 
várias paróquias, grupos e movimentos. Que este sínodo 
possa inspirar as pessoas a sonhar com a Igreja que somos 
chamados a ser, percorrendo um caminho de crescimento 
autêntico rumo à comunhão e à missão que Deus chama 
hoje a Igreja a viver. 

O CAMINHO SINODAL PAROQUIAL 
 

Foi para responder ao apelo do Papa que a nossa Paróquia se 
sentiu interpelada a desenvolver o processo sinodal que 
envolveu todos aqueles que com a sua colaboração querem ser 
agentes ativos da Igreja, para que ela seja sempre mais o rosto 
Divino e humano de Deus na terra. Iniciamos este processo em 
janeiro, através da sinodalidade que se procurou realizar nos 
vários grupos e conselhos paroquiais. Depois de vividos 
momentos no desenvolvimento deste processo, chegámos às 
conclusões que estão resumidas neste número da folha 
Paroquial. Quero agradecer a todas as pessoas que se sentiram 
chamadas a responder ao apelo do Papa, como um dever de 
cristão batizado e pedra viva da Igreja, a dar o seu contributo, 
respondendo aos questionários e participando nos encontros 
de reflexão sobre o tema. Esta experiência fez-nos viver a 
verdadeira sinodalidade que deve tornar-se o modo de ser da 
Igreja no futuro. Bem haja a todos.                                      O Prior 


