
XXVII Domingo do Tempo Comum – Ano C  
 

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cru-
zam-se vários temas, a fé, a salvação, a radicalidade 
do “caminho do Reino”; mas sobressai a reflexão 
sobre a atitude correta que o homem deve assumir 
face a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer, 
com humildade, a nossa pequenez e finitude, a 
comprometer-nos com o “Reino” sem cálculos nem 
exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus 
e a entregar-nos confiantes nas suas mãos. 
Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela 
Deus, convoca-o para intervir no mundo e para pôr 
fim à violência, à injustiça, ao pecado. Deus, em res-
posta, confirma a sua intenção de atuar no mundo, 
no sentido de destruir a morte e a opressão; mas dá 
a entender que só o fará quando for o momento 
oportuno, de acordo com o seu projeto; ao homem, 
resta confiar e esperar pacientemente o “tempo de 
Deus”.  
A segunda leitura convida os discípulos a renovar 
cada dia o seu compromisso com Jesus Cristo e com 
o “Reino”. De forma especial, o autor exorta os ani-
madores cristãos a que conduzam com fortaleza, 
com equilíbrio e com amor as comunidades que 
lhes foram confiadas e a que defendam sempre a 
verdade do Evangelho. 
O Evangelho convida os discípulos a aderir, com co-
ragem e radicalidade, a esse projeto de vida que, 
em Jesus, Deus veio oferecer ao homem… A essa 
adesão chama-se “fé”; e dela depende a instaura-
ção do “Reino” no mundo. Os discípulos, compro-
metidos com a construção do “Reino” devem, no 
entanto, ter consciência de que não agem por si 
próprios; eles são, apenas, instrumentos através 
dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cum-
prir o seu papel com humildade e gratuidade, como 
“servos que apenas fizeram o que deviam fazer”. 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h (Pexiligais), 10h (Telhal), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 
- Inscrições para a catequese: 
Estão abertas as inscrições para a catequese. Dirija-se 
ao secretariado de Catequese do Núcleo da Paróquia 
que pretende e faça a inscrição. 
 

Os horários das inscrições são os seguintes: 
Igreja do Algueirão 
Sábados: 1 e 8 de outubro, das 16h00 às 19h00 
 

Igreja da Natividade - Mem Martins 
Sábados: 1 e 8 de outubro, das 15h00 às 19h00 
Domingos: 2 e 9 de outubro, às 10h30 às 12h00 
 

Salão Paroquial das Mercês 
Sábados: 15h30 às 17h00 

OUTUBRO MÊS DAS MISSÕES 
O mês de Outubro, na tradição da Igreja, é marcado por 
uma particular atenção às missões e à missionaridade, apro-
fundados, nas diversas realidades pastorais, com as crian-
ças, os adolescentes e jovens com iniciativas voltadas à sen-
sibilização, ao conhecimento, à oração e ao apoio às obras 
missionárias e dos/as missionários/as. 
 

“Sereis minhas testemunhas” é o tema da Mensagem do 
Papa Francisco para a 130ª Jornada Mundial Missionária 
de 2022, que se celebra no dia 23 de Outubro de 2022. Na 
Mensagem, o Papa menciona algumas importantes ocorrên-
cias para a vida e missão da Igreja: o 400º aniversário de 
fundação da Congregação de Propagação da Fé, por iniciati-
va de uma jovem leiga francesa, Pauline Jaricot, da qual foi 
celebrada a beatificação agora chamada “para a Evangeliza-
ção dos Povos” – e o 200º aniversário da Obra de beatifica-
ção em 22 de Maio de 2022. 
 

Na Mensagem para a Jornada 2022, o Papa recorda que está 
na identidade de cada cristão/ã ser testemunha missioná-
rio/a: “Como Cristo é o primeiro enviado, isto é, missionário 
do Pai (cf. Jo 20,21) e, como tal, é a sua “testemunha 
fiel” (cf. Apo 1,5), assim cada cristão é chamado a ser missi-
onário e testemunha de Cristo. E a Igreja, comunidade dos 
discípulos de Cristo, não tem outra missão senão aquela de 
evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A identi-
dade da Igreja é evangelizar”. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html


“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - 2 de Outubro de 2022 

CARTA DO SR. PATRIARCA  
NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2022-2023 

 
Caríssimos irmãos e irmãs, com a muita estima e conside-
ração que vos devo:  
 
1. Iniciamos o ano pastoral 2022-2023 com o horizonte 
cada vez mais próximo e definido da Jornada Mundial da 
Juventude, que se realizará entre nós na primeira semana 
de agosto de 2023. Com o Papa Francisco, queremos que 
ela seja para grande número de jovens de todo o mundo 
uma ocasião por excelência de renovar a esperança e re-
forçar a solidariedade, após tempos difíceis de pandemia, 
guerras e dificuldades de subsistência em geral. 
Certamente que nada se resolverá num ápice, mas ainda 
mais certo é o facto tão comprovado destas Jornadas, em 
torno de Cristo e do Evangelho, animarem a muitos no 
caminho do bem e da paz. - Assim acontecerá de novo! 
Neste sentido, a comunicação diocesana (Voz da Verdade 
e internet) vai dando informação constante e atualizada 
sobre o que se faz nos vários níveis. É muito importante 
que todos sigamos essa informação e correspondamos ao 
que é pedido, pela importância excecional da JMJ e pelos 
recursos humanos e de todo o género que ela exige. 
Tomemo-la como oportunidade para praticarmos aquela 
“sinodalidade” que hoje é tão requerida na Igreja local e 
universal. A realização da Jornada só pode acontecer co-
mo “caminho conjunto”, em que as capacidades de cada 
um são reconhecidas e suscitadas, rumo a um objetivo 
comum e evangelizador. 
Creio mesmo que a atividade dos comités paroquiais, vica-
riais, diocesanos e outros, em colaboração com o central 
(COL), incluindo tantos milhares de jovens nas mais diver-
sas tarefas, criará um bom hábito de participação, decisão 
e iniciativa que permanecerá e revitalizará as nossas co-
munidades, tornando-as mais corresponsáveis e missioná-
rias. - Poderá ser mesmo esse o principal fruto da JMJ, 
com largo futuro por diante! 
 
2. Ainda sobre a Jornada e a sua preparação, permito-me 
insistir na primeira condição do seu êxito. Refiro-me à ora-
ção. A oração com que Jesus sempre iniciava e marcava a 
sua ação, pois tudo fazia “a partir do Pai”. Com Jesus e 
com Maria, constante “Serva do Senhor”, teremos de ga-
rantir em Deus tudo o que pudermos realizar. Peço enca-
recidamente para que em todas as comunidades se reze 
sempre e muito pela JMJ e os seus frutos, que hão de ser 
de santidade, acima de tudo. Sei que as comunidades de 
vida contemplativa da nossa diocese já o fazem com espe-
cial aplicação. Façamo-lo nós todos também, pessoal, fa-
miliarmente e em grupo. 

(Continua) 

FESTA LITÚRGICA DE SÃO JOÃO CALÁBRIA 
 

No próximo dia 8 de outubro, celebramos 
a festa Litúrgica de São João Calábria, fun-
dador da Congregação dos Pobres Servos 
da Divina Providência. Uma vez que a nos-
sa Paróquia tem a presença de uma co-
munidade dos Pobres Servos, iremos mar-
car este dia com 

alguns momentos celebrativos. 
Celebração da novena de preparação, iniciando no dia 
30 de setembro. 
Dia 8 Santa Missa, às 10h00 e às 19h00 Missa solene na 
Igreja do Algueirão. No domingo, nas Eucaristias dos Nú-
cleos faremos memória da vida e Santidade de São João 
Calábria. 
 Dos escritos de São João Calábria: 
A hora atual é hora de terrível tempestade. A nossa Obra 
é a arca de Deus, onde tantas e tantas almas encontram 
salvação e vida. Que responsabilidade para quem, 
chamado a trabalhar e a servir o Senhor nesta Obra, não 
corresponder! Que o Senhor, por intercessão de Maria, 
conceda a todos a graça de corresponder realmente. 
Felizes de nós! 
Fala-se por aí de “ordem nova”; nós também precisamos 
sentir a necessidade de cooperar. Mas lembremo-nos, ó 
queridos, que como sempre aconteceu no passado, 
também na hora atual a verdadeira ordem nova será 
feita pelos Santos. 
Como muitas vezes lhes disse, nos desígnios da 
Providência creio mesmo que a nossa Obra tenha uma 
relação especial com o momento atual da humanidade e 
que, conseqüentemente, precisamos ser instrumentos 
dóceis nas mãos do Senhor. 
A Obra dos Pobres Servos eu sempre disse que não sei 
quando nem como, mas a verdade é que a Providência 
quer usá-la para a hora atual, cumprindo novos e 
grandes desígnios. 

OUTUBRO MÊS DO ROSÁRIO 
Outubro é o mês dedicado ao Rosário e somos convidados 
a refletir sobre a atualidade do Santo Rosário na nossa 
vida cristã. Por isso mesmo, neste mês, devemos reforçar 
a nossa devoção mariana com a reza da Oração do Rosá-
rio, em família e nas comunidades.  
A palavra Rosário significa 'Coroa de Rosas'. É uma antiga 
devoção católica e tem este significado: de cada vez que 
se reza uma Avé Maria, entrega-se à Virgem Maria uma 
rosa e por cada Rosário completo é-lhe entregue uma co-
roa de rosas. A rosa é a rainha das flores, sendo o Rosário, 
de igual modo, também tido como a mais importante de 
todas as devoções. O Papa Francisco é um grande devoto 
do Rosário e disse: “A oração do Rosário sempre me 
acompanha na minha vida; também é a oração dos sim-
ples e dos santos, é a oração do meu coração”.  


