
1ª LEITURA (Deut 18, 15-20 ) 

Moisés falou ao povo, dizendo: «O Senhor, teu Deus, fará surgir 

no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu; a 

ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor, teu 

Deus, no Horeb, no dia da assembleia: ‘Não ouvirei jamais a voz 

do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo, para não 

morrer’. O Senhor disse-me: ‘Eles têm razão; farei surgir para 

eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as 

minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe 

ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse 

profeta disser em meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. Mas 

se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não 

lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta 

morrerá’».  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 94 (95)  

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor,  

não fecheis os vossos corações.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Cor 7, 32-35 ) 

Irmãos: Não queria que andásseis preocupados. Quem não é casado 

preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao 

Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, 

com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma 

forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do 

Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada 

preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao 

marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma 

cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor 

sem desvios.  

EVANGELHO (Mc 1, 21-28 ) 

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na 

sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua 

doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. 

Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que 

começou a gritar: «Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste 

para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». Jesus repreendeu-o, 

dizendo: «Cala-te e sai desse homem». O espírito impuro, agitando-o 

violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão 

admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que vem a ser isto? Uma 

nova doutrina, com tal autoridade, que até manda nos espíritos impuros 

e eles obedecem-Lhe!». E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a 

parte, em toda a região da Galileia.  

 

Unidade Pastoral 

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. 
 

Percurso Alpha 

Mais de cem pessoas estiveram na sexta- feira no jantar de 

apresentação Alpha, Vinde e Vêde. Alguns participantes do alpha do 1º 

trimestre deram testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Agora o 

percurso vai começar a 16 de fevereiro às 20h30. Podem inscrever-se 

ainda outras pessoas que não tenham participado no jantar Vinde e 

Vede. Bendito seja Deus pelas suas maravilhas. 
 

Paróquia de S. José 

Segunda-feira (29.01) 

18:30: Reunião do grupo de jovens em preparação para o crisma 
 

Terça-feira (30.01) 

18:30: Reunião de pais das crianças do 5º e 6º ano da catequese 
 

Quarta-feira (31.01) 

18:30: Reunião de pais das crianças do 4º ano da catequese 

21:00: Adoração do Santíssimo (Legião de Maria) 

21:00: Reunião da Equipa coordenadora da catequese 
 

Quinta-feira (1.02) 

18h30: Reunião de pais das crianças do 4º ano da catequese 
 

Sexta-feira (2.02): Festa da apresentação do Senhor. (tradicionalmente, 

Senhora das Candeias) 

9:00: Exposição do Santíssimo e adoração durante todo o dia até às 

19:00 

18:30: Reunião de pais das crianças do 3º ano da catequese 
 

Sábado (3.02) 

18:00: Oração reparadora 
 

Aulas de iniciação à Informática no Centro de Acolhimento 

As aulas de iniciação à informática para adultos no Centro de 

Acolhimento João Paulo II, terão início no dia 05/02/2018 e as inscrições 

estão disponíveis até dia 31/01/18. As aulas vão decorrer às 2ªf e 5ªf 

nos seguintes horários: 14:00h-16:00h OU 16:00h-18:00h. Valor mensal 

(€40,00). Contactos: 239 404 483/927 816 920). 
 

Paróquia de S. João Baptista 
Terça-Feira (30.01) 

21h30: Reunião da equipa de animação pastoral 
 

Quarta-feira (31.01) 

Adoração todo o dia e toda a noite 
 

Quinta-feira (1.02) 

Adoração todo o dia até às 23:00 

21:30: Oração de misericórdia 
 

Sexta-feira (2.02): Festa da apresentação do Senhor 

21:30: Reunião da célula paroquial de jovens 
 

Domingo: (4.02) 

Benção das crianças na missa das 10.45 

5º aniversário do lançamento da adoração eucarística na paróquia. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

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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adoração, permitindo assim que Jesus-Eucaristia esteja solenemente 

exposto e que muitos outros irmãos possam passar à hora que mais lhes 

der jeito, para estar com o Senhor. Tem sido um caudal de graça para os 

que adoram e para toda a paróquia, este tempo de adoração de 40 

horas semanais. Gostávamos que fosse já adoração perpétua, mas a 

paróquia ainda não tem assim tanta gente capaz de assumir  tanta hora, 

pois seria necessário cerca de 250 pessoas  a comprometer-se uma hora 

por semana. 

No dia 4  e 5 de março um missionário da Santíssima Eucaristia estará 

em S. José  numa missão de lançamento  da adoração eucarística de uma 

forma o mais permanente possível. Colocar a adoração eucarística como  

atividade central é ter como princípio pastoral o primado da graça. Quer 

dizer que reconhecemos que a Igreja é do Senhor e é d’Ele que 

esperamos a pesca abundante para não corrermos o risco de «pescar 

toda a noite e não apanharmos, nada” segundo a expressão de S. Pedro. 

O magistério da Igreja tem  pedido muito esta adoração nas paróquias. 
 

Porquê adorar? 
O que diz o magistério da Igreja:  

1. Um doce dever : «É para nós um doce dever honrar e adorar na 

hóstia sagrada, que os nossos olhos veem, o Verbo incarnado que eles 

não podem ver e que, sem deixar o céu, tornou-se presente diante de 

nós…» (Profissão de fé católica Paulo VI, 1968). Adorar, é responder ao 

primeiro mandamento : « Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele 

prestarás culto » (Mt4, 10) 

2. Fazer a experiência da ternura de Deus  «É bom estar com Ele e, 

inclinados sobre o seu peito como o discípulo amado, ser tocados pelo 

amor infinito do seu coração…» (Ecclesia de Eucharistia”, João Paulo II, 

2003) 

3. Tornar-se evangelizador «Para evangelizar o mundo, é preciso 

apóstolos “peritos em celebração, em adoração e em contemplação da 

Eucaristia…» (Missão e Eucaristia, João Paulo II, 2004) 

4. Um eminente serviço à humanidade «Pela adoração, o cristão 

contribui misteriosamente na transformação radical do mundo. Toda a 

pessoa que ora ao salvador  eucarístico leva consigo o mundo inteiro e 

eleva-o a Deus. Aqueles que  se põem diante do Senhor realizam pois um 

enorme serviço…» (João Paulo II carta a Mons.Houssiau, Junho 1969) 

5.  Reparar as grandes faltas do mundo «A Igreja e o mundo têm uma 

grande necessidade do culto eucarístico. Jesus nos espera neste 

sacramento de amor. Não regateemos o nosso tempo para ir estar com 

Ele na adoração, na contemplação cheia de fé e decidido a reparar as 

grandes faltas do mundo. Que a nossa adoração não cesse 

nunca…» (Dominicae Cenae », João Paulo II, 1980) 

6. Prolongar a Missa : O acto de adoração fora da missa prolonga e 

intensifica o que foi realizado durante a própria celebração litúrgica. De 

facto só na adoração eucarística pode amadurecer um acolhimento 

profundo e verdadeiro. E é por este acto pessoal de encontro com o 

Senhor que amadurece em seguida a missão social que está contida na 

Eucaristia e que pode quebrar as barreiras não somente entre o Senhor 

e nós, mas também as barreiras que nos separam uns dos outros…

( Bento XVI, Sacramentum Caritatis, 2007) 

7. Melhor remédio contra as idolatrias: " Adorar  o Deus de Jesus 

Cristo, que se fez pão partido por amor, é o remédio mais válido e radical 

contra as idolatrias de ontem e de hoje. Ajoelhar-se diante da Eucaristia 

é uma profissão de liberdade : Aquele que se inclina diante de Jesus não 

pode, e não deve, prostrar-se diante de nenhum poder terrestre, por 

mais forte que seja. Nós, cristãos, só nos ajoelhamos diante de Deus, 

diante do Santíssimo Sacramento, porque n’Ele nós sabemos e cremos 

que está presente o Deus verdadeiro, que criou o mundo  e que o amou 

tanto ao ponto de lhe dar o seu Filho unigénito ( Cf Jo3,16)…” ( Bento 

XVI, homilia na Festa do Corpo de Deus, 2008). 

Meditação 

 A Deus é o totalmente outro, Deus invisível e inefável que 

ninguém jamais alguém viu ou pode ver, mas Deus é amor, e o amor 

não é distante, mas próximo. Por isso, Deus, querendo fazer-se 

entender por nós, criaturas limitadas, tinha de encontrar uma forma de 

comunicar connosco e de nos dar a sua palavra e se revelar. A 1ª leitura 

de hoje diz-nos como, a pedido do próprio povo, que temia o Mistério 

inefável de Deus, Lhe pediu que escolhesse profetas que lhe falassem 

em nome d’Ele. E foi assim durante todo o Antigo Testamento. Mas 

Deus queria mais. A carta aos Hebreus começa assim: «Muitas vezes e 

de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos 

profetas, nestes tempos, que são os últimos, Deus falou-nos por seu 

Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e por quem criou o 

mundo.» A partir da encarnação de Jesus, Deus fez-se pessoa humana, 

em tudo igual a nós. Assumiu a nossa contingência e limites, fez-se 

carne e falou-nos de viva voz. Há um verbo que se repete muitas vezes 

sempre que Jesus cura alguém. É o verbo aproximar. Na cura do leproso, 

Jesus que devia, segundo a lei ficar ao longe para não ser contaminado 

pela lepra quando ouvir o leproso gritar, aproximou-se, estendeu a mão 

e tocou-lhe dizendo: «Quero curar-te. Fica limpo». O leproso foi tocado 

por Jesus, ouviu a sua voz humana e sentiu a sua compaixão. 

Noutra cena, ia a passar um funeral de um jovem, filho único de sua 

mãe que era viúva. Jesu ficou cheio de compaixão pelas lágrimas 

daquela mãe. Aproximou-se, tocou no caixão e disse ao morto: «Jovem, 

eu te ordeno, levanta-te.» E o jovem saiu para fora vivo. 

Na parábola do Bom Samaritano, enquanto se diz que o sacerdote e o 

levita viram e passaram ao lado, distantes, o Bom Samaritano, encheu-

se de compaixão e aproximou-se, tocando-lhe. 

Podíamos continuar com muitos exemplos. O que acontece com Jesus 

diante do sofrimento humano é: « Enche-se de compaixão, aproxima-se, 

toca e fala para agir e salvar. 

Deus é um Deus que se aproxima, que se faz próximo, para estar 

connosco.  

Por isso a resposta da Igreja só pode ser a mesma. Uma Igreja 

compassiva, que se aproxima dos homens feridos, que lhes estende a 

mão para os curar. 

O papa Francisco dá-nos o exemplo desta proximidade. Ele costuma 

dizer: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 

pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 

de se agarrar às próprias seguranças”. Ai quanto nós todos temos de 

ouvir ainda esta frase para a passarmos para a vida.  Já tem havido 

grandes progressos, mas quanto falta ainda para que as pessoas nos 

sintam próximas delas de coração e de vida. 

Esta proximidade começa pelo acolhimento a todos sem preconceitos. A 

Igreja deve ser mais e mais acolhedora a todas as formas de viver que as 

pessoas escolheram, mesmo que não seja aquela que nós achamos 

bem, segundo os nossos valores. Jesus entrou em casa de Zaqueu, 

comeu com o fariseu, entrou e casa de Mateus o publicano, enquanto 

os fariseus o criticavam. E ele, pacientemente, explicava porque o fazia. 

«Eu quero a misericórdia e não o sacrifício pois não vim chamar os 

justos mas os pecadores.» 

Se Deus se aproximou tanto de nós, fazendo-se o nosso mais próximo ao 

ponto de querer ser nosso alimento, não nos afastemos nós d’Ele, mas 

aproximemo-nos cada vez mais “d’Aquele cuja alegria «é estar com os 

filhos dos homens.” Este é o lema do plano da Diocese de Coimbra: 

“Aproximai-vos do Senhor”. É este também o lema que escolhemos para 

as Conferências quaresmais que terão lugar no salão de S. José, durante 

as primeiras 4 quintas- feiras da quaresma.  

 

Adoração eucarística 

Há 5 anos que a paróquia de S. João Baptista fez o lançamento da 

adoração eucarística. Cerca de 100 pessoas fizeram um compromisso de 

amor, de  dar uma hora  por  semana, para  estar  diante  do  Senhor, em  


