
1ª LEITURA (1 Sam 3, 3b-10.19) 

Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se 
encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, e ele 
respondeu: «Aqui estou». E, correndo para junto de Heli, disse: 
«Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu 
não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O Senhor 
voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Heli e 
disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Heli respondeu: «Não 
te chamei, meu filho; torna a deitar-te». Samuel ainda não 
conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha 
manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela 
terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui 
estou, porque me chamaste». Então Heli compreendeu que era o 
Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar
-te; e se te chamarem outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o 
vosso servo escuta’». Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. 
O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: 
«Samuel, Samuel!». E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o 
vosso servo escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor estava com 
ele, e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.  
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 39) 

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade  

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Cor 6, 13c-15a.17-20) 

Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o 
Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos 
ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são 
membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um 
só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem 
cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade peca 
contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do 
Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não 
pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: 
glorificai a Deus no vosso corpo.  
 

EVANGELHO (Mt 2, 1-12) 

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, 
vendo Jesus que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois 
discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. 
Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que 
procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde 
moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde morava e 
ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram 
Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos 
o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os 
olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.  
 

Enovar 18 

 

Grande acontecimento inovador em Coimbra, no Conservatório de 

música na Quinta das Flores. Em busca de uma nova geração de líderes 

cristãos. Um evento dedicado a quem pretende fazer a diferença. 

Com a presença do pregador da Casa Pontifícia com os últimos 3 papas, 

com o Canadiano James Malhon e o Presidente nacional da Aceje.  

Todos os que estão à frente de qualquer grupo, jovens ou adultos, 

escuteiros, catequese, Liturgia, evangelização, preparem-se para a 

inovação. Diz o papa Francisco: «Sonho com uma Igreja capaz de mudar 

tudo». Alguns bispos portugueses estão a convidar os seus padres e 

leigos para estarem presentes. Entre no site www.alphaportugal.org e 

clique em enovar ao cimo e veja o programa e o vídeo promocional. 

 
 

Paróquia de S. José 
 

Segunda-feira (15/01) 
18h30: Grupo de jovens em preparação para o crisma (Todas as 
segundas feiras) 
 

Sábado (20/01) 
16h00: Encontro com os pais e filhos em catequese, ainda não batizados 
(1º,2º e 3º anos) 
 

Catequese de infância: Na semana de 30 de janeiro a 2 de fevereiro 
haverá reuniões de pais da catequese das 18h30 às 19h30. 
 

 

Contributo paroquial (Côngrua):  Ajude a sua paróquia. Colabore 

generosamente segundo as suas possibilidades. Para que uma paróquia 

possa realizar a sua missão, sobretudo uma paróquia grande como S. 

José, é necessário que haja dinheiro para pagar a quem lá trabalha a 

tempo inteiro; São necessárias despesas de cartório, fotocópias, água, 

luz, mantimento das instalações e sua renovação, ajuda aos pobres, 

evangelização e catequese, serviço da Liturgia. 

Há instalações que estão a precisar urgentemente de obras de 

manutenção e renovação 

que têm de ser feitas de uma forma planeada tais como o Centro 

Juvenil, as capelas funerárias, o salão etc. A sua ajuda monetária será 

bem aplicada ao serviço da sua igreja. Com alguma regularidade serão 

prestadas contas da situação financeira da paróquia; do que tem 

recebido e do que tem gasto. A paróquia tem um Conselho para os 

assuntos económicos de uma grande competência profissional. Eles 

estão a fazer um belo trabalho para gerir bem os dinheiros da igreja e a 

fazer uma planificação de obras a 10 anos. Segundo a orientação da 

igreja, de há séculos, cada cristão deveria participar para o contributo 

paroquial (côngrua) com o correspondente a um dia de trabalho por 

ano. Mas, Como diz S. Paulo, cada um dê segundo  a riqueza do seu 

coração e o dê com alegria.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
e-mail: igrejasaojose@gmail.com 
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http://www.alphaportugal.org


 
. 
Feliz esta amiga que foi capaz, como André, de dizer a este senhor: 
«Vem Ver». 
Caro(a) amigo(a)  que lê estas palavras; “A quem já convidou, para ir 

consigo ao encontro de Jesus? Não tenha receio de convidar, de falar a 

outros das diversas atividades e convidar a vir consigo à missa, à oração, 

ao Alpha, à catequese de adultos, ou a servir os pobres. Há tantos que 

não vêm só porque se desabituaram e, agora, só precisam que alguém 

lhes reacenda a chama com um convite amigo. Seja ousado (a) em nome 

de Cristo e fará um grande bem aos seus amigos. Como vê, não é preciso 

ser santo para fazer isso, é preciso é começar já. Pois André mal 

conheceu Jesus, levou logo o seu irmão. 

 
 

Unidade Pastoral 
 

De terça a quinta: Jornadas de Formação permanente da Diocese no 

Seminário de Coimbra com o Cardeal Sistach, emérito de Barcelona. 

Quem puder, não perca esta oportunidade. 

 

 

Amo a Igreja, leio o seu jornal: Seja assinante do Correio de Coimbra. 

Passe pela Secretaria e inscreva-se para receber o seu jornal Diocesano. 

Custa só 20 € anualmente. 

 
 

Experimenta Alpha! | Percurso Alpha: Quem sou eu? De onde é que eu 
venho? Para onde é que eu vou? Qual o motivo da minha existência? Já 
sei que fui criado para ser feliz, mas o que é que eu faço com o 
sofrimento quando ele aparece? Meto a cabeça na areia? Ponho a minha 
fé na ciência, na tecnologia e nos mercados? 
É difícil tentar construir algo de sólido na vida ― começando pela 

própria felicidade ― sem tentar dar uma resposta minimamente 

satisfatória a estas perguntas nada científicas. 

O Curso Alpha é um lugar onde todas as questões são bem-vindas. Pouco 

a pouco, a resposta vai surgindo dentro de nós e as coisas ganham 

sentido. 

Dá uma oportunidade a ti mesmo. Não sejas escravo do tempo e usa-o 

bem. Experimenta Alpha! 

 

 

 

 

 

“Mestre onde moras? Vinde ver.” 
 
A questão posta pelos dois discípulos de João Baptista é muito 

pertinente nos nossos dias: «Mestre onde moras?» No fundo é a 

pergunta sobre onde e como encontrar Deus. Diz-nos o papa Bento XVI 

que, “no contexto atual, “é a questão das questões”, pois a mentalidade 

que se difundiu de renúncia ao transcendente demonstrou-se incapaz 

de compreender e preservar o humano e gerou a crise de sentido e de 

valores que hoje vivemos, que depois levou à crise económica e social. 

“O homem que desperta dentro de si a pergunta sobre Deus, abre-se à 

esperança, a esperança confiável, pela qual vale a pena enfrentar o 

cansaço do caminho presente”. 

Mas a quem porão os homens de hoje a questão sobre Deus e onde o 

encontrar? 

É àqueles que O conhecem e amam. “A estrada que conduz até Ele 

passa, de modo concreto, através de quem já O encontrou, pelo 

testemunho de vida no quotidiano. Mas depois, os cristãos têm de ter 

um lugar de encontro, para onde possam convidar aqueles que se 

manifestam abertos a conhecer Jesus. Vinde ver. Esse lugar é a própria 

Comunidade reunida. Ela é o lugar da presença de Deus, pois Deus 

habita nela como num templo. O “vinde ver”, pode ser simplesmente: - 

Vem à igreja comigo, e assim encontrar-te-ás com Cristo presente no 

meio do seu povo. Descobri-lo-ás na igreja que reza, canta e louva o seu 

Senhor, “o que esteve morto, mas agora vive para sempre”. Descobri-lo-

ás presente na Sua Palavra proclamada na Assembleia. Descobri-lo-ás 

presente, como os discípulos de Emaús, no pão que é partido e 

distribuído por todos e acerca do qual Ele disse: «Tomai e comei, isto é o 

meu corpo entregue por vós». O “Vinde ver” pode ser ainda: Olha vem 

comigo ao encontro do Senhor que nos cura e salva, “ O “Vinde ver” 

pode ser ainda um convite para o curso Alpha, para conhecer o Senhor 

gradualmente e Lhe abrir o coração. Vinde ver como é, e depois ficas ou 

vais, mas «vem ver». 

 Sabemos o nome daqueles que aceitaram o convite de Jesus: - “Vinde 

ver”. Eram André, irmão de Simão Pedro, e no seguimento do 

Evangelho, sabemos que o outro era Natanael. Não vão mais esquecer 

aquele dia nem aquela hora. Era por volta das quatro horas da tarde. 

André, depois disto, vai ter com seu irmão Pedro e diz-lhe: 

«Encontrámos o Messias, vem também conhecê-lo. E levou-o a Jesus. 

Que grande gesto fez André pelo seu irmão! Mudou-lhe a vida para 

sempre. Abriu ao irmão o caminho da salvação. Por aqui se vê que não é 

preciso ser especialista em evangelização para levar alguém a Jesus. 

André tinha acabado de conhecer Jesus e já se tornara evangelizador. 

Basta tê-lo encontrado, ter deixado que Ele toque a nossa vida. Então 

seremos capazes de dizer a outros: “Vinde ver.” É o melhor serviço que 

uma pessoa pode fazer a outra é levá-la a conhecer Jesus, pois trata-se 

de possibilitar à outra pessoa, o encontro com a Vida eterna, com a 

salvação. 

Num jantar Alpha cerca de 30 pessoas trouxeram umas 60. Cada uma, à 

sua maneira, foi capaz de trazer a este percurso, um irmão, e por causa 

desse convite amigo, estou confiante que muitos, um dia, serão capazes 

de dizer a quem os convidou: «Obrigado por te teres lembrado de mim 

e me teres proporcionado o encontro com a Vida em plenitude.»  

Às vezes recebo alguns e-mails que me dão muita alegria. Vou 
transcrever algumas linhas do último que recebi, depois de ter pedido 
autorização à pessoa. Dizia ela: “Sr padre, ainda não me conhece, apesar 
de o ter cumprimentado à saída da missa, mas era tanta gente que não 
pode decorar todos os rostos e nomes. Fui, a primeira vez, à igreja de 
São João Baptista, no Domingo passado, levado por uma amiga que me 
convidou e que sabia o que eu estava a viver. Já há muito tempo que não 
ia a uma igreja e deu-me muita paz. Ao contrário do que estava à 
espera, não me senti aborrecido e nem dei pelo tempo a passar. Era o 
dia dos Reis Magos e o seu sermão parecia que era diretamente para 
mim.  O sr padre dizia que os Magos eram pessoas que procuravam a 
Deus, e por isso o encontraram, pois Ele deixa-se encontrar por quem o 
procura. Então também eu, de certo modo, já estava a encontrá-lo ali 
bem perto. Agradeci à minha amiga por me ter convidado e vou 
começar a ir aí, habitualmente, voltando às minhas raízes cristãs. Fiquei 
também agradavelmente surpreso ao vê-lo cá fora a despedir-se de cada 
pessoa. E essa é a razão do meu e-mail: Dizer-lhe que gostei e agradecer
-lhe o seu acolhimento.” AC 
 


