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A liturgia deste domingo procura definir o caminho para 
encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos outros – 
dizem os textos que nos são propostos – que 
encontramos a vida em plenitude. 
A primeira leitura reflecte, sobretudo, sobre a questão 
do amor a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o 
centro da sua vida e a amá-Lo de todo o coração. Como? 
Escutando a Sua voz no íntimo do coração e percorrendo 
o caminho dos Seus mandamentos. 
 Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que 
propõe Cristo como a referência fundamental, como o 
centro à volta do qual se constrói a história e a vida de 
cada crente. O texto foge, um tanto, à temática geral das 
outras duas leituras; no entanto, a catequese sobre a 
centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância 
do que Ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o 
centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-
l’O atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros 
uma exigência fundamental da nossa caminhada. 
O Evangelho sugere que essa vida plena não está no 
cumprimento de determinados ritos, mas no amor (a 
Deus e aos irmãos). Como exemplo, apresenta-se a 
figura de um samaritano – um herege, um infiel, 
segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar 
tudo para estender a mão a um irmão caído na berma da 
estrada. “Vai e faz o mesmo” – diz Jesus a cada um dos 
que o querem seguir no caminho da vida plena. 

(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) 

Horário das Missas da Paróquia 
Tempo de Férias 

 

Como já é habitual no verão, tempo de férias, as 
Missas na Paróquia são reduzidas e distribuídas em 
vários horários, nos três Núcleos. Este horário tem 
início a 10 de julho e prolonga-se até 11 de 
setembro. 
 
DURANTE A SEMANA 
Igreja da Natividade: Quinta- feira, 9h00 
Capela da Natividade: Quarta-feira, 9h00 
Salão das Mercês: Terça e sexta-feira, 18h00 
Igreja do Algueirão: Todos os dias, 19h00 
 
SÁBADO (Missas Vespertinas) 
Salão das Mercês: 17h00 
Igreja da Natividade: 18h00 
Igreja do Algueirão: 19h00 
 
DOMINGO 
Igreja da Natividade: 9h30 
Salão das Mercês: 10h30 
Igreja do Algueirão: 11h30 e 19h00 

A FOLHA PAROQUIAL ENTRA DE FÉRIAS 
 

Com este número da folha Paroquial encerramos as 
publicações neste ano Pastoral, retomando a sua 
publicação em setembro.  
Como podem observar, estamos no nº 998, quase a 
chegar ao Nº 1000.   Os nossos agradecimentos a toda 
a equipa de redação que, em cada fim de semana, faz a 
arte gráfica, a impressão e 
difusão da Folha.  
Um bem-haja a todos. 
 Folha de 

Férias! 



“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/  

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - 10 de Julho de 2022 

Mensagem do Papa Francisco 
para o Dia Mundial dos Avós e Idosos 

– 24 de julho de 2022  
“Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15) 

Caríssima, caríssimo! 
O versículo 15 do Salmo 
92 – «dão fruto mesmo 
na velhice» – é uma boa 
notícia, um verdadeiro 
«evangelho» que 
podemos, por ocasião do 
II Dia Mundial dos Avós e 
Idosos, anunciar ao 

mundo. O mesmo vai contracorrente relativamente 
àquilo que o mundo pensa desta idade da vida e também 
ao comportamento resignado de alguns de nós, idosos, 
que caminhamos com pouca esperança e sem nada mais 
esperar do futuro. 
Muitas pessoas têm medo da velhice. Consideram-na 
uma espécie de doença, com a qual é melhor evitar 
qualquer tipo de contacto: os idosos não nos dizem 
respeito – pensam elas – e é conveniente que estejam o 
mais longe possível, talvez juntos uns com os outros, em 
estruturas que cuidem deles e nos livrem da obrigação 
de nos ocuparmos das suas penas. É a «cultura do 
descarte»: aquela mentalidade que, enquanto nos faz 
sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua 
fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados 
entre «nós» e «eles». Mas, na realidade, uma vida longa 
– ensina a Sagrada Escritura – é uma bênção, e os idosos 
não são proscritos de quem se deve estar à larga, mas 
sinais vivos da benevolência de Deus que efunde a vida 
em abundância. Bendita a casa que guarda um ancião! 
Bendita a família que honra os seus avós! 
Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é 
fácil de entender, mesmo para nós que já a vivemos. 
Embora chegue depois dum longo caminho, ninguém nos 
preparou para a enfrentar; parece quase apanhar-nos de 
surpresa. As sociedades mais desenvolvidas gastam 
muito para esta idade da vida, mas não ajudam a 
interpretá-la: proporcionam planos de assistência, mas 
não projetos de existência. Por isso é difícil olhar para o 
futuro e individuar um horizonte para onde tender. Por 
um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, 
escondendo as rugas e fingindo ser sempre jovens, por 
outro parece que nada mais se possa fazer senão viver 
desiludidos, resignados a não ter mais «frutos para dar», 
mas descobriremos que envelhecer não é apenas a 
deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável 
do tempo, mas também o dom duma vida longa. 
Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção! 

A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva 
pôr-se de lado recolhendo os remos para dentro do 
barco, mas uma estação para continuar a dar fruto: há 
uma nova missão, que nos espera, convidando-nos a 
voltar os olhos para o futuro.   
Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avôs, 
queridas idosas e queridos idosos, estamos chamados a 
ser artífices da revolução da ternura! Façamo-lo 
aprendendo a usar cada vez mais e melhor o 
instrumento mais precioso e apropriado que temos 
para a nossa idade: a oração. «Tornemo-nos, também 
nós, um pouco poetas da oração: adquiramos o gosto 
de procurar palavras que nos são próprias, voltando a 
apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos 
ensina».[6] A nossa imploração confiante pode fazer 
muito: é capaz de acompanhar o grito de dor de quem 
sofre e pode contribuir para mudar os corações. 
Podemos ser «o “grupo coral” permanente dum grande 
santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto 
de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta 
no campo da vida».[7] 
Deste modo o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma 
oportunidade para dizer mais uma vez, com alegria, 
que a Igreja quer fazer festa juntamente com aqueles 
que o Senhor – como diz a Bíblia – «saciou com longos 
dias» (Sal 91, 16). Celebremo-la juntos! Convido-vos a 
anunciar este Dia nas vossas paróquias e comunidades, 
a visitar os idosos mais abandonados, em casa ou nas 
residências onde estão hospedados. Procuremos que 
ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para 
cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já 
não espera nada de bom do futuro; e dum primeiro 
encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos 
idosos abandonados é uma obra de misericórdia do 
nosso tempo! 
Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça 
de todos nós dignos artífices da revolução da ternura 
para, juntos, libertarmos o mundo da sombra da 
solidão e do demónio da guerra. 
A todos vós e aos vossos entes queridos, chegue a 
minha Bênção, com a certeza da minha afetuosa 
proximidade. E, por favor, não vos esqueçais de rezar 
por mim!  

 
Roma, São João de Latrão, 

na festa dos Santos Apóstolos Filipe e Tiago, 
3 de maio de 2022. 

FRANCISCO 
 


