
1ª LEITURA (Jonas 3, 1-5.10) 

A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: 

«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a 

mensagem que Eu te direi». Jonas levantou-se e foi a Nínive, 

conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos 

olhos de Deus; levava três dias a atravessar. Jonas entrou na 

cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: 

«Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída». Os habitantes de 

Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e 

revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando 

Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau 

caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o 

executou. 

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 24) 

Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos 

  

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Cor 7, 29-31) 

O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os 

que têm esposas procedam como se as não tivessem; os que choram, 

como se não chorassem; os que andam alegres, como se não andassem; 

os que compram, como se não possuíssem; os que utilizam este mundo, 

como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é 

passageiro. 

 

EVANGELHO (Mc 1, 14-20) 

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a 

proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 

próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». 

Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que 

lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: 

«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram 

logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho 

de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as 

redes; e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com 

os assalariados e seguiram Jesus. 

 

 

Paróquia de S. José 

Paróquia com novo logotipo: Logotipo, é o conceito que consiste 

na representação visual ou gráfica que identifica uma marca, uma 

empresa, uma associação ou qualquer coletividade humana. Tem o 

objetivo de criar uma ligação identitária com os seus membros. 

Com o passar do tempo, os logotipos podem mudar, para se adaptarem 

às mudanças de mentalidade e assim ser significante para quem o vê. O 

autor deste logotipo foi o diácono Francisco Prior e explica a sua ideia: « 

A inspiração partiu dos dois elementos arquitetónicos mais eloquentes 

e representativos da Igreja de São José: os arcos ogivais exteriores e 

sobretudo o arco triunfal interior, e os vitrais do Mons. Nunes Pereira. 

Parece-me facilmente identificável, o que facilita a comunicação 

visual.  Ao mesmo tempo o arco aberto, significa uma Igreja aberta e 

acolhedora, que guarda no seu interior um tesouro, que é Cristo e 

manifesta o dinamismo evangelizador que parte do Alto e a Deus 

conduz (como traduz o arco ogival).» O facto de não ir a cores perde um 

pouco da beleza, mas haverá muitas oportunidades de o vermos de 

diferentes maneiras. 

Depois de consultado todo o Conselho Pastoral e Conselho Económico e  

todos se pronunciarem a favor dele, passa a ser o novo logotipo da 

paróquia embora possa ainda levar alguns pequenos acertos.. 

 

Terça-feira (23.01):  

21:15: Reunião do Conselho Económico de S. José 

 

Quarta-feira (24.01) 

21:00: Adoração do Santíssimo (A cargo do grupo da Legião de Maria) 

 

Quinta-feira (25.01) 

21h15: Reunião ordinária do Conselho Pastoral 

 

Sábado (27.01) 

21:00: Reunião geral de todos os catequistas 

 

Paróquia de S. João Baptista 

Segunda-feira: (22.01) 

21:30: Reunião de líderes de células 

 

Terça-Feira (23.01)  

21:00: Grupo de Oração carismática 

 

Quarta-Feira (24.01) 

8:00: Início da Adoração durante todo o dia e noite 

21:30: Oração comunitária apostólica com todos os grupos da paróquia. 

Oração também pelos e com os catequistas ed pela Unidade dos 

cristãos. 

 

Quinta-feira (25.01) Festa da Conversão de S. Paulo 

Adoração todo o dia até às 23:00: Faz hoje 18 anos que teve início o 

percurso Alpha em Portugal na paróquia de Febres. Rezemos pelo Alpha 

para que seja cada vez mais uma ferramenta de evangelização ao 

serviço da renovação das paróquias em Portugal como já está a ser. 

 

Sexta-feira (26.01) 

20h30: Jantar de apresentação Alpha.“Vinde e vêde” 

 

Forum Cristãos no mundo: Como habitualmente, vai realizar-se em 

Fátima um Fórum, organizado e animado pela Comunidade Emanuel. O 

tema geral será “Cristãos no Mundo”. Começa no dia 17 às 9.30 e 

termina no dia 18 antes do almoço. Há serviço de crianças e um 

programa especial para adolescentes. 

Para quem quiser ir só no sábado, na paróquia teremos um autocarro 

com um custo de 16€/pessoa (inscrição no fórum e autocarro): 

inscrições no cartório ou em http://insc.paroquiasaojoaobaptista.net  

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

Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
e-mail: igrejasaojosecoimbra@gmail.com 
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 Por isso a primeira obra messiânica de Jesus é a escolha dos 

discípulos a que deu o nome de Apóstolos. Eles seriam os alicerces da 

nova comunidade que Ele queria instituir. Por isso, Jesus deu tanta 

atenção à formação dos seus discípulos. E no final da sua vida, antes de 

partir para o céu, deixa-lhes um mandato em que lhes diz: «Ide por todo 

o mundo, fazei discípulos de todos os povos, batizai-os e ensinai-os a 

cumprir tudo quanto vos mandei». Jesus fez discípulos e disse-lhes que 

formassem outros, pois sem discípulos não há Igreja e não há seguidores 

de Jesus, de tal forma que a Missão da Igreja é evangelizar para formar 

discípulos que o sigam. Nós somos os discípulos que o Senhor tem hoje 

para enviar ao mundo como fez com Jonas. E não precisamos de ir para 

muito longe. 

 É na família, no local de trabalho, ou até nos tempos livres que 

somos chamados a ser «pescadores de homens». Mas é também no 

imenso mundo virtual das redes sociais que posso ser «pescador» para 

Cristo. A nossa paróquia sendo a Igreja situada neste território que lhe 

está confinado tem esta missão de Jonas: Ide, de rua em rua, de casa em 

casa, de apartamento em apartamento, anunciar que Deus os ama e que 

se lhe abrirem o coração experimentarão a Vida eterna. Muitos 

pensarão como Jonas: «Isso é uma insensatez» e tentarão fugir a esta 

missão, (às vezes eu também tento fugir). Vemos a missão a partir do 

nosso olhar e das nossas forças e não a partir do olhar de Deus e do Seu 

poder. 

 Membros do Conselho Pastoral correram muitas casas para 

colocar na caixa do correio dos paroquianos o desdobrável das 

atividades da paróquia. Mas parece-me que, no futuro, vale mais 

entregar menos desdobráveis, mas falar com mais gente. O que importa 

é o diálogo pastoral, é a partilha fraterna. Na próxima Lectio Divina da 

Quaresma seria possível que algumas famílias ou pessoas individuais se 

juntassem no mesmo prédio, ou na mesma rua fazendo grupos de 

oração com a Palavra de Deus?  

 Mas milagres acontecem quando, como Jonas, obedecemos a 

Deus e vamos na força do seu Espírito. Paróquia de S. José e S. João 

Baptista, formai-vos para a Missão, rezai pela missão e parti para a 

Missão, pois a isso vos envia o Senhor e é para isso que existis. Se não 

fazeis isso deixais de ser relevantes, pois Jesus formou-vos com este fim. 

 Hoje estarão à saída da igreja algumas pessoas que fazem parte 

da equipa do percurso Alpha dando um convite a quem o quiser aceitar. 

O Alpha é um método de evangelização posto á disposição das paróquias 

para que se tornem evangelizadores dos seus irmãos. Porque não 

experimentar primeiro para si, para depois convidar outros a fazê-lo? 

Sejamos ousados, pois Deus nos deu um Espírito de ousadia e de fé. 

 

Unidade Pastoral 
 

Semana de oração pela Unidade dos cristãos: De 18 a 25 de Janeiro 

todos os cristãos rezam pela Unidade dos cristãos.  

No dia 23 de Janeiro haverá uma celebração ecuménica na Igreja de 

Santo António dos Olivais às 21:00. 
 

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 e-novar ao cimo e veja o programa e o vídeo promocional. 

 

Deus quer que todos os homens se salvem 

 Apesar destas palavras que vêm como título não constarem nas 

leituras de hoje, pareceu-me a mais adequada para resumir a primeira 

leitura e o Evangelho. Sim, Deus ama os homens e tem sempre a 

iniciativa de lhes estender a mão e os chamar à conversão. 

 A história de Jonas é muito bonita. É um conto cheio de beleza e 

de encanto sobre Deus e o amor que Ele tem por todos os homens, seja 

qual for a sua raça, cor, língua ou religião. O conto podia dizer-se desta 

forma: «Era uma vez um pequeno profeta de Israel cheio de bom senso, 

a quem Deus um dia diz: «Não é suficiente que procures converter o 

meu povo, no teu minúsculo país. Envio-te em missão a Nínive. 

(segundo o que indicam as ruínas arqueológicas de hoje, Nínive situava-

se em Mossul, no Norte do atual Iraque). 

 Jonas gostava de obedecer a Deus, mas na sua visão, seria 

altamente insensato fazer uma coisa destas. Se ele já tinha tanta 

dificuldade em convencer o seu pequeno povo de Israel a converter-se a 

Deus e a ser fiel à Aliança, que possibilidade tinha ele de fazer o que 

quer que fosse por um povo enorme, inimigo figadal de Israel, sempre 

pronto a invadir o seu país? E para que é que se havia de esforçar para 

salvar um país pagão sempre pronto a invadir Israel? Antes que Deus 

continuasse com a sua insensatez de querer converter através de Jonas 

este povo pagão, ele foge e embarca para longe, até ao fim do mundo. 

Mas no barco levanta-se uma enorme tempestade e ele vê nisso a 

consequência da sua desobediência e tentativa de fuga à voz de Deus. 

 Como é um homem honesto confessa aos responsáveis do navio 

que a razão daquela tempestade é ele mesmo que foge de Deus. 

Crentes daquele tempo acreditam e lançam Jonas ao mar para se 

salvarem. Entretanto um grande peixe engole Jonas. Quentinho no 

ventre do peixe tem tempo para orar e se converter. O peixe cospe 

Jonas nas praias de Nínive e, desta vez, Jonas já não foge. Vencido, 

começa a pregar sem convicção chamando os Ninivitas ao 

arrependimento. O que Jonas desejaria é que os Ninivitas não se 

arrependessem para que Deus destruísse a cidade e não escapasse 

ninguém que seria um descanso para Israel. Mas para tristeza de Jonas, 

os Ninivitas ouvem a palavra, fazem penitência desde o maior ao mais 

pequeno e todos se arrependem. 

 Só Jonas parece não se arrepender. Vai ser preciso Deus dar-lhe 

uma lição de amor, através de um pequeno arbusto do deserto que lhe 

fez sombra durante o dia mas que à noite morre. Ele fica irritado com a 

morte do arbusto e Deus diz-lhe: “Entristeces-te com a desaparição de 

um arbusto que de manhã nasce e à tarde morre e eu não me deveria 

contristar com a destruição de um povo numeroso que habita nesta 

cidade e não havia de fazer tudo para o salvar? Jonas compreende 

finalmente que Deus é um Deus bom, compassivo e cheio de 

misericórdia para com todos. 

 Comecei por dizer que era um conto, uma história, mas que nos 

diz a Verdade sobre Deus e o que Ele deseja. Realmente «Deus quer que 

todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 

pois Ele «amou tanto o mundo que lhe enviou o seu Filho para que 

quem n’Ele crer não pereça mas tenha a Vida eterna.» Ah se cada 

cristão percebesse o desejo que Deus tem de chegar ao coração de cada 

homem, faríamos muito mais por isso. 

 O Evangelho apresenta-nos o início da atividade messiânica do 

Filho que vem para oferecer aos homens a salvação. De forma lapidar, 

Marcos apresenta-nos o kerigma de Jesus, isto é, aquilo que foi o 

conteúdo fundamental do seu anúncio; «Cumpriu-se o tempo e está 

próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».  

 A Igreja faz parte do plano de Deus para que a salvação de Jesus 

chegue até aos confins da terra. Sem a Igreja o Evangelho nunca sairia 

de Jerusalém e, mesmo aí, duraria pouco tempo. 

  


