
1ª LEITURA (Is 60, 1-6) 

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e 
brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra, e 
a escuridão os povos. Mas sobre ti levanta-Se o Senhor, e a sua 
glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao 
esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê: todos se reúnem e 
vêm ao teu encontro; os teus filhos vão chegar de longe, e as tuas 
filhas são trazidas nos braços. Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os 
tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á 
uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as 
glórias do Senhor.  
  

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 71) 

Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (Ef 3, 2-3a.5-6) 

Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a 
vosso favor: por uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de 
Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos 
dos homens como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos 
apóstolos e profetas: os gentios recebem a mesma herança que os 
judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, 
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.  
 

EVANGELHO (Mt 2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, 

quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde 

está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós 

vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, 

o rei Herodes ficou perturbado, e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 

Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e 

perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: «Em 

Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, 

terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais 

cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, 

meu povo’». Então, Herodes mandou chamar secretamente os Magos e 

pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha 

aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide 

informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O 

encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o 

rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no 

Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. 

Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o 

Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-

n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, 

incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de 

Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.  

 

Paróquia de S. José 
Hoje, às 15h00, festa das crianças da catequese no salão paroquial. Não 
perca. 
Segunda-feira (08/01) 18h30 
Reunião do Grupo de Jovens em preparação para o Crisma. 
 

Quarta-feira (10/01) 
21h30: Reunião do Conselho para os assuntos económicos.  
21h00: Adoração Eucarística. 
Atenção ao novo endereço e-mail da paróquia: 

igrejasaojosecoimbra@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missão de lançamento da adoração eucarística permanente 
Hoje, dia em que os magos foram a Belém e encontraram o Menino e o 
adoraram, oferecendo-lhe os seus presentes, gostaria de falar desta 
atitude adoradora em relação a Deus que somos convidados a viver, 
pois só a Deus devemos adorar, só a Ele devemos prestar culto, diz o 1º 
mandamento do Decálogo. A propósito disso, gostava de ir preparando 

a paróquia para o fim de semana de 3 a 4 de Março em que estará, 

entre nós, um missionário francês da Santíssima Eucaristia, cuja missão 
é lançar nas paróquias e nas Dioceses  capelas de adoração 
permanente.  Dedicaremos uma capela para a adoração eucarística, 
provavelmente a capela batismal, ao fundo da igreja. O missionário da 
Santíssima Eucaristia estará presente em todas as missas do fim de 
semana e pregar-nos à sobre a adoração eucarística e os benefícios que 
ela produz nos  que passam uma hora por semana diante do Santíssimo 
Sacramento solenemente exposto. Solicitará a cada um  que aceite 
entrar numa cadeia ininterrupta de adoradores, dando uma hora por 
semana para  estar como sentinela de amor diante do Deus vivo. Cada 
voluntário poderá escolher a hora que prefere e virão, cada um na sua 
hora, sucedendo-se uns aos outros. A adoração é feita em silêncio, 
dando a possibilidade a qualquer pessoa que passe  sem ser voluntária 
nesta cadeia, de entrar, e estar ali o tempo que desejar em adoração. 
Estes voluntários, dando uma hora ao Senhor,  fazem um trabalho 
extraordinário à paróquia e a toda a Igreja.  Continuaremos a refletir o 
tema. 
 

 
Paróquia de S. João Baptista 

Atenção aos membros das Células Paroquiais de Evangelização! Esta 
semana recomeçam os encontros de todas as Células.  
 

Sexta-feira (12/01) 
18h30: Encontro com os pais do 8 e 9º ano que fizeram o percurso 
Alpha Adolescentes. 
 

Sábado (13/01) 
18h30: Formação da equipa Alpha, com jantar incluído. 
20h30: Início do percurso Ela e Ele no Instituto Justiça e Paz. 
 

Domingo (14/01) 
Festa da Palavra para o 4º ano e Festa da Bíblia para toda a 
comunidade. 

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

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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terão lugar no salão de S. José, mas que passarão a ser para todo o 

arciprestado de Coimbra-Urbana, terá também este tema: «Aproximai-

vos do Senhor». 

A 26 de janeiro, haverá em S. João Baptista a apresentação de um novo 

percurso Alpha. É um percurso sobre Jesus Cristo, o Alpha e o Ómega. 

Quem o tem feito, e têm sido tantos na nossa Diocese, fizeram a 

experiência fundamental do cristianismo, que é o encontro com Cristo 

ressuscitado que dá à vida um novo sentido. 

Aproximamo-nos d’Ele na Eucaristia e na Adoração Eucarística fora da 

missa, onde podemos estar a sós com Ele. Em S. José, estará entre nós, a 

3 e 4 de março, um padre Francês, missionário da Santíssima Eucaristia, 

para nos ajudar a lançar a Adoração Eucarística permanente. Quando 

uma paróquia se começa a aproximar do Senhor na Adoração 

Eucarística, não só um pequeno grupo, mas uma multidão que, ao longo 

da semana, vai dando uma hora para estar a sós com Ele, algo começa a 

mudar na vida da paróquia. Rezemos pelas paróquias de S. José e S. João 

Baptista, para que sejam lugares de luz onde as pessoas vêm ao 

encontro do Senhor e O adoram, regressando por outro caminho. 

Unidade Pastoral 
 
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! 

 

Jornadas de Formação Permanente da Diocese 

Como é hábito, em janeiro, a Diocese organiza as Jornadas de Formação 

Permanente abertas a padres, diáconos, religiosos e leigos. Serão nos 

dias 16 a 18 de Janeiro, no Salão de S. Tomás, no Seminário Maior de 

Coimbra. O orador principal será o Cardeal Emérito de Barcelona, D. Luís 

Martínez Sistach. 

O tema é o dinamismo de ir ao encontro e de acompanhamento e 

discernimento, que constam do plano pastoral. 

Quem estiver interessado, pode inscrever-se na Secretaria da paróquia. 
A inscrição é apenas 10 euros. 
 

Aproximai-vos do Senhor 

 

1. Os magos, procuradores da Verdade 

A Festa da Epifania ou da Manifestação do Senhor diz-nos que Aquele 

Menino que nasceu em Belém é o salvador universal. Os Magos não 

faziam parte do povo da Aliança e não conheciam as promessas 

messiânicas, mas tinham aquela «Luz do verbo que ilumina todo o 

homem que vem a este mundo». Cada ser humano tem em si o desejo 

da Verdade e, se não vive à superfície de si mesmo, procura essa 

Verdade. Os Magos aparecem-nos como pessoas insatisfeitas, que se 

interrogam, que querem saber mais, e fazem uma longa peregrinação 

exterior e interior à procura do Rei dos Judeus que acaba de nascer. Diz-

nos o profeta Isaías: «Procurai o Senhor, pois Ele deixa-se encontrar. 

Buscai-O, pois Ele está perto.» (Is 55,6-9). Os Magos representam todos 

os buscadores de Deus ao longo da História:  Toda a sua procura se 

resume na única pergunta que fazem: «Onde está o Rei dos Judeus que 

acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para o 

adorar». Não são judeus e, por isso, não têm os textos sagrados da 

revelação, mas Deus não os deixa sem nada, dá-lhes o sinal que eles 

podem entender; Não têm a Palavra mas têm um sinal que os ajuda a 

porem-se a caminho. 

2. As diferentes atitudes diante de Jesus 

Herodes sabe bem o significado da estrela e, por isso, fica atemorizado 

quando os magos lhe dizem que viram a estrela no oriente e que a 

seguem. Fazia parte da crença judaica que uma estrela iluminaria o céu 

quando o Messias surgisse e, essa crença vinha do livro dos números da 

belíssima profecia de Balaão: «Uma estrela surge de Jacob e um cetro se 

ergue de Israel». Mas o texto apresenta-nos outras personagens com 

outras atitudes diferentes. Uma delas é Herodes, um político agarrado 

aos seus privilégios e poder, pronto a destruir quem quer que lhe pareça 

ser uma ameaça ao seu poder. A sua posição é de completa rejeição do 

Menino. Por motivos políticos ou ideológicos, há hoje um grande 

número que se fecha completamente à luz, rejeitando o Menino como 

Herodes. Depois, aparecem os príncipes dos sacerdotes e os escribas do 

povo, que manifestam uma grande indiferença, pois, apesar de 

concluírem acertadamente o que diziam as escrituras de que o 

nascimento de Jesus seria em Belém, não mexeram uma palha para 

imitar os magos e irem no encalço da estrela que os levaria a Belém. 

Temos, portanto, três atitudes diferentes nas quais somos convidados a 

rever-nos. Em qual delas nos situamos? Sentimo-nos pessoas que 

buscam a Verdade? Que buscam Deus? Ou pessoas demasiado 

satisfeitas porque até já somos religiosos, mas incapazes de sacrifícios e 

incomodidades para nos abrirmos à novidade do reencontro com Ele? 

Esta indiferença está hoje muito na moda e não só da parte dos que são 
pouco ou nada praticantes, mas pode acontecer a qualquer um de nós. 
Reparemos que os escribas e sacerdotes eram pessoas muito religiosas 
e sabiam tudo das profecias sobre aquele Menino que havia de nascer, 
mas depois deixam que o acontecimento salvador lhes passe ao lado. 
Para eles, é como se Ele não tivesse nascido. 
3. O encontro com Jesus muda a vida dos Magos 
Neste texto, os únicos que encontram o Salvador e, com Ele a plenitude 

da alegria, são os Magos. Quando O viram, adoraram-No, e ofereceram-

lhe os seus presentes, que são um testemunho da sua fé e da sua 

entrega ao salvador que nasceu em Belém. 

Regressaram por outro caminho porque o encontro com Jesus sempre 

muda o nosso horizonte, o nosso rumo e os nossos caminhos. Bento XVI 

escreveu: «No início do ser cristão não está uma ética ou uma doutrina, 

mas um acontecimento, um encontro com Cristo que dá à vida um novo 

horizonte e com ele um novo rumo». Os magos, encontrando Jesus, 

encontraram um novo horizonte de vida, um novo rumo. E eu? O rumo 

e horizonte da minha vida estão marcados pelo encontro com Ele, que 

iluminou a minha vida? 

4. E nós hoje? Como procuramos o Senhor? 

A frase do Plano Pastoral da Diocese de Coimbra é «Aproximai-vos do 
Senhor». É um convite que nos é feito a todos, para que nos 
aproximemos mais d’Ele, procurando-O. As Jornadas Quaresmais, que  
 


