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A liurgia dese domingo mosra-nos, com exemplos

concreos, como Deus em um projeco de salvação

para oerecer a odos os homens, sem excepção;

reconhecer o dom de Deus, acolhê-Lo com amor e

gradão, é a condição para vencer a alienação, o

sorimeno, o aasameno de Deus e dos irmãos e

chegar à vida plena. A primeira leiura apresena-

nos a hisória de um leproso (o sírio Naamã). O

episódio revela que só Jahwéh oerece ao homem a

vida e a salvação, sem limies nem excepções; ao

homem resa acolher o dom de Deus, reconhecê-l’O

como o único salvador e maniesar-Lhe gradão. 

O Evangelho apresena-nos um grupo de leprosos

que se enconram com Jesus e que aravés de Jesus

descobrem a misericórdia e o amor de Deus. Eles

represenam oda a humanidade, envolvida pela

miséria e pelo sorimeno, sobre quem Deus

derrama a sua bondade, o seu amor, a sua salvação.

Também aqui se chama a aenção para a resposa

do homem ao dom de Deus: odos os que

experimenam a salvação que Deus oerece devem

reconhecer o dom, acolhê-lo e maniesar a Deus a

sua gradão. A segunda leiura defne a exisência

crisã como idenfcação com Criso. Quem acolhe

o dom de Deus orna-se discípulo: idenfca-se com

Criso, vive no amor e na enrega aos irmãos e

chega à vida nova da ressurreição. 

(Dehonianos) 

Paróquia de São José - Algueirão, Mem Martins, Mercês |  Ano XXII N.º 1003 Domingo XXVIII do Tempo Comum, Ano C 

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

No dia da festa de São João Calábria rezemos esta oração

pedindo a sua intercessão: 

ORAÇÃO A SÃO JOÃO CALÁBRIA 
Ó Deus, nosso Pai, 

nós vos louvamos pela providência 

com que conduzis o universo e a nossa vida. 

Agradecemos-Vos pelo dom da  

sandade evangélica 

que concedeses ao Vosso  

servo São João Calábria. 

Animados pelo seu exemplo, 

colocamos em vós odas as  

nossas preocupações, 

desejando que aconeça em nós 

o vosso Reino. 

Dai-nos o vosso Espírio, 

para que orne o nosso coração  

disponível à Vossa vonade. 

Fazei com que amemos os irmãos, 

sobreudo os mais pobres e abandonados, 

para chegar um dia, junamene com eles, 

à alegria eerna, onde nos esperais 

com Jesus, vosso Filho e Nosso Senhor. 

Pela inercessão de São João Calábria, 

concedei-nos a graça que agora, 

com confança, vos pedimos …. 

São João Calábria, Rogai por nós. 
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CARTA AOS DIOCESANOS DE LISBOA NO INÍCIO
DO ANO PASTORAL 2022-2023 

(connuação)  

3. O apelo à parcipação na JMJ inegra-se no caminho
sinodal que oda a Igreja percorre nese momeno,
enrando agora em ase connenal, depois de er
passado pela diocesana, como aconeceu enre nós. De
um modo geral, sobressaem os apelos ao reconhecimeno
da qualidade basmal de odos os féis e da respeva
capaciação para a vida da Igreja, na variedade dos
carismas e dos minisérios, laicais ou ordenados, odos
eles respeiados e valorizados. 
Também iso requer mais vialidade e práca nas
insâncias de parcipação comuniária, que não são
apenas canónicas e adminisravas, mas modo auênco
de crescer em comunhão – ouro nome da sandade. A
insuição previsa nos minisérios de caequisa, leior e
acólio, com o coneúdo que o Sano Padre recenemene
lhes deu, para leigos e leigas, ambém irá nesse sendo. 

4. Não posso deixar de aludir às nocias de abusos
sexuais que oram aparecendo enreano. Já ve ocasião
de explicar o que se ez e connuará a azer na diocese,
para corrigir e prevenir ais casos (c. “Cara Abera” de 29
de julho, disponível no “sie” do Pariarcado de Lisboa).
Podem reler o que enão escrevi e ve ocasião de
comunicar pessoalmene ao Papa Francisco, na audiência
de 5 de agoso, genlmene concedida.  
Reomo o que disse na úlma Missa Crismal, dirigindo um
pedido de perdão insucional e convico a quem oi
vimado e garanndo udo azer para que ais casos não
se repiam, ou enham raameno efcaz enre nós,
seguindo as deerminações civis e canónicas, como aliás
emos eio ambém no âmbio da Comissão Diocesana de
Proeção de Menores, a rabalhar desde 2019. É o nosso
indispensável conribuo para a resolução dum problema
que surge na sociedade em geral. No campo insucional,
é inegável que a Igreja Caólica em Porugal esá na
primeira linha da resposa a ão grave quesão. E não
poderia ser douro modo. 
5. Caros irmãos e amigos, connuemos com Deus e Nossa
Senhora, que “paru apressadamene” ao enconro de
Isabel, simbolizando esa a odos os que esperam o Criso
que lhes havemos de levar. - Para isso exismos como
Igreja e para al nos dispomos agora, no início do novo ano
pasoral! 

Convosco, sempre grao e ao dispor,  
+ Manuel Clemene, Cardeal-Pariarca de Lisboa 

CATEQUESE FAMILIAR NA PARÓQUIA
 

A caequese amiliar é uma modalidade recene para
azer ineragir pais, crianças e caequisas no anúncio da
é aos mais novos. Os pais compromeeram-se no
Bapsmo a serem os primeiros educadores da é dos
seus flhos, e esa responsabilidade não fca cumprida só
por levá-los à caequese. É preciso que eles sejam
ambém, em casa, as primeiras esemunhas da é para
os flhos. Mas emos de ser realisas. Muias vezes os
pais não se senem preparados para esa missão pois,
ambém eles, êmmuias difculdades em relação à é. 
Esa caequese é quinzenal. Os pais vêm, razendo os
flhos e, enquano eses vão para uma sala com os seus
caequisas, aqueles vão para oura com um animador,
que deve er um nível culural e uma segurança na é
capaz de animar uma reunião com os pais e responder
às suas pergunas. Mas esa reunião é sobreudo para
preparar com os pais a caequese que eles próprios se
responsabilizam a dar na semana seguine em casa, aos
seus flhos. Claro que muias vezes as quesões sobre a
é e a vida da Igreja vêm ao de cima e é sempre um
diálogo ecundo. Temos viso pouco a pouco que os pais
vão azendo o seu caminho leno, indo com os flhos
à Eucarisa e dando-lhes o exemplo a que se
compromeeram. Convidamos as amílias a oparem por
esa experiencia de caequese, para os seus flhos e para
a amília. 

SER VOLUNTÁRIO NA JMJ 
As Jornadas Mundiais da Juvenude irão decorrer em
Porugal de 1 a 6 de Agosto,2023. Para uma boa
organização e acolhimeno dos peregrinos são precisos
muios volunários.  
 O Volunário é um dos primeiros rosos da Jornada. Num
espírio de serviço e alegria, os volunários poderão
colaborar na realização dos DND, conhecer novas pessoas,
perspecvas e realidades culurais. 
"Queres desafar-e? Queres ornar o mundo um pouco
melhor? Tens mais de 15 anos? Enão juna-e aos
volunários para a JMJ que se irá realizar de 1 a 6 de agoso
de 2023 aqui em Lisboa. 
Faz a ua inscrição aravés do link htps://bi.ly/
inscricoesvolunariosjmjlisboa2023 disponível no sie da
Paróquia e nas nossas redes sociais  ou aravés do QR code
presene nos nossos carazes.
Podes ainda preencher um dos
papéis de inscrições disponíveis
nos carórios dos rês núcleos
da paróquia. Precisamos de
oda a ua vonade,
disponibilidade, dinamismo e
alegria para irmos com Maria
consruir um mundo melhor."
Inscreve-e já! 


