
 
 

 

Montijo, 14 de Março de 2021 

Folha Dominical 
Dia do Pai 

 

 

 

 

 

 
São José, em nome da Santíssima Trindade, 

abençoa-nos e defende-nos. 
 

Vai à nossa frente para nos guiar, 

atrás de nós para nos proteger 

e ao nosso lado para nos amparar. 
 

Com a tua súplica, 

ajuda-nos  a sermos perseverantes na fé 

e a praticarmos o Evangelho,  

fazendo sempre o bem. 
 

Assim alcançaremos,  

com a Graça de Deus, 

a glória eterna. 
 

Ámen 

 

«Deus amou tanto o mundo que entregou 

o seu Filho Unigénito»  

Hoje a liturgia oferece-nos um aroma anteci-

pado da alegria pascal. Os ornamentos do 

celebrante são rosados. «Alegra-te, Jerusa-

lém; rejubilai, todos os seus amigos….» ,  can-

ta a antífona da entrada.  
 

Deus quer que estejamos contentes. A psico-

logia mais elementar diz-nos que uma pessoa 

que não vive contente acaba enferma de 

corpo e espírito.  
 

Mas, a nossa alegria deve estar bem funda-

mentada, deve ser a expressão da serenida-

de de viver uma vida com pleno sentido. De 

outra forma, a alegria degeneraria em super-

ficialidade, em tolice.  
 

Podemos viver sempre contentes porque Deus 

nos ama loucamente, tanto que nos «deu o 

seu Filho único».  
 

Brevemente acompanharemos este Filho úni-

co no seu caminho de morte e ressurreição. 

Contemplaremos o amor Daquele que tanto 

ama, que se entregou por nós, por ti e por 

mim.  
 

Ficaremos cheios de amor e olharemos Aque-

le que trespassaram, e crescerá em nós uma 

alegria que ninguém nos poderá tirar.  
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Seja responsável!  

Evite a propagação da pandemia! 

Por si, por todos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

BEM HAJAM 

• Se faz parte de um grupo de risco, evite o 

domingo e opte por um dia da semana; 

 

• O uso de máscara é obrigatório; 

 

• Higienize as mãos; 

 

• Siga as indicações das equipas de  

       acolhimento; 
 

• Entre e saia por portas diferentes; 
 

• Ocupe os lugares indicados pelos mem-

bros das equipas de acolhimento; 
 

• Respeite a distância mínima, mesmo para 

comungar; 
 

• Não distribua folhas, desdobráveis ou 

qualquer outro objecto de papel; 
 

• O ofertório faz-se à saída; 
 

• O gesto da paz continua suspenso; 
 

• Comungue em silêncio; 
 

• Receba o Corpo de Cristo nas suas mãos; 
 

   

   OBRIGADO 

     Solenidade de São José 

            19 de março de 2021 

Bênção de São José 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicode-

mos: «Assim como Moisés elevou a ser-

pente no deserto, também o Filho do ho-

mem será elevado, para que todo aque-

le que acredita tenha n’Ele a vida eter-

na. Deus amou tanto o mundo que entre-

gou o seu Filho Unigénito, para que todo 

o homem que acredita n’Ele não pereça, 

mas tenha a vida eterna. Porque Deus 

não enviou o Filho ao mundo para con-

denar o mundo, mas para que o mundo 

seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele 

não é condenado, mas quem não acre-

dita já está condenado, porque não 

acreditou no nome do Filho Unigénito de 

Deus.  
 

E a causa da condenação é esta: a luz 

veio ao mundo e os homens amaram 

mais as trevas do que a luz, porque eram 

más as suas obras. Todo aquele que pra-

tica más acções odeia a luz e não se 

aproxima dela, para que as suas obras 

não sejam denunciadas. Mas quem prati-

ca a verdade aproxima-se da luz, para 

que as suas obras sejam manifestas, pois 

são feitas em Deus».  

Ev  Jo 3, 14-21 

 

“Dar pousada aos peregrinos”   
 

“Sofrer, com paciência,  

as fraquezas do nosso próximo” 
 
 

Reflexão de São José 
 
 

Queridos filhos, 
 

Rezando sobre as obras de misericórdia, 

reflito hoje sobre o “dar pousada aos pe-

regrinos” e “sofrer com paciência as fra-

quezas do nosso próximo”. 

 

Lembro-me de quando em Belém procu-

rámos um local para a minha querida 

Maria dar à luz e não havia lugar para 

nós. Ninguém nos recebeu. Pouco de-

pois, fugimos para o Egipto, e nos torná-

mos peregrinos, numa terra que não era 

a nossa.  
 

Como desejamos ser acolhidos. Como 

pedimos para que olhassem para nós 

com simpatia e nos abríssemos braços. 

Um abrigo para a noite. Um pão e vinho 

para reconfortar o corpo. Uma palavra 

para confortar a alma. 
 

O que é dar pousada aos peregrinos, se-

não acolher na nossa vida e no nosso 

coração, aqueles que estão em cami-

nho? Que estando em fuga de algo, ou 

procurando algo, se cruzam connosco 

num momento presente.  
 

Olhos que se cruzam, como tantas vezes 

os meus se cruzaram com os de Jesus.  

Um olhar pleno de céu, que não deita fora 

nada do que existe. Um olhar que dá signi-

ficado a todos os acontecimentos, felizes 

ou tristes. 
 

Na presença de Jesus, aprendi a ver o 

mundo e a vida como Ele via. Mostrou-me, 

vezes sem conta, que avida de cada um 

pode recomeçar, miraculosamente. Como 

aconteceu comigo. Eu, José, um simples 

carpinteiro, que um dia se encontra com 

uma Presença divina, que não consigo en-

tender ou explicar, apenas acolher.  
 

Acolhi Maria, confiando nas palavras do 

Anjo. Acolhi Jesus, confiando no testemu-

nho de Maria. Com Jesus, acolhi todos os 

mais frágeis, pelos quais Ele, sempre, de-

monstrou a sua predileção. Todos, sem ex-

clusões e tal como são. 
 

Não um acolhimento resignado, mas um 

acolhimento corajoso e cheio de esperan-

ça, nascido da força que recebi do Se-

nhor. Uma força do alto, para acolher avi-

da, tal como ela me foi apresentada: com 

tudo de bom – e foi tanto – mas também 

com todas as suas desilusões, frustrações, 

revoltas, maldades e imperfeições. 
 

Um olhar profundo, cheio de positividade e 

de caridade sobre a minha própria história, 

sobre a minha experiência, sobre a minha 

humanidade, com todas as suas luzes e 

sombras. Sem atalhos e de olhos bem 

abertos, enfrentando aquilo que nos acon-

tece. Não há vidas perfeitas. Apenas pes-

soas a caminho. 
 

Tantas vezes disse ao pequenino Jesus: 

“Não tenhas medo, meu Filho!”. E quantas 

vezes me devolveu Jesus: “Não tenhas me-

do, papá!”. 

 

Se Deus faz brotar flores no meio das ro-

chas, o que não fará com o meu cora-

ção?  
 

Assim, eu O acolha…                                     



 

SÓCIO - CARITATIVO 
 

Somos todo convidados 

dentro das possibilida-

des de cada um a con-

tribuir com um donativo 

ou géneros alimentares, 

para podemos fazer chegar alimentos a todos 

os que nos procuram. Todos os contributos – 

donativo ou alimentos, devem ser entregues 

na Secretaria do Centro Paroquial.  
 

PT50 0033 0000 000341321670 5  

Seminário  

De 12 a 14 de Março 
 

Retiro Vocacional 

2021 
 

________________________________ 

 

Família 

Sábado, 13 de Março 

das 16:00 às 19:00 
 

Retiro de Quaresma 

2021 
 

 

A Pastoral Familiar da Diocese de Setúbal pro-

move um retiro online de Quaresma sobre a 

figura de São José, como modelo de vida 

cristã.  Não é necessária inscrição.  
 

O retiro será dinamizado pela plataforma  

Zoom:  

https://zoom.us/j/96677680841 

_________________________________ 
 

Convívios Fraternos 

De 15 a 21 de Março 
 

Encontros Vicariais 

de Março 

 

Informação 
2ª Reflexão para viver a Quaresma em tempo de pandemia 

 

“NA ESSÊNCIA DO ESSENCIAL” 

 

"Crescem nas asperezas do  

caminho, pequenas flores  

brancas de esperança" 
 

 

Este é o mote que nos guiará na 

nossa segunda reflexão para viver a 

Quaresma em tempo de pandemia 

e continuarmos o nosso caminho de 

centrar "na Essência do Essencial", 

rumo à Páscoa de Jesus.  

 

O encontro decorrerá na sala virtu-

al Zoom e será aberto a todos, até 

ao limite de 100  participantes, que 

serão admitidos por ordem de che-

gada.  
 

 

 

Link 

https://us02web.zoom.us/j/9748388549?

pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT09 

 

Estamos todos convidados a participar. 

 

BEM HAJAM 

https://zoom.us/j/96677680841
https://us02web.zoom.us/j/9748388549?pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT09
https://us02web.zoom.us/j/9748388549?pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT09

