
1ª LEITURA (Job 7, 1-4.6-7) 
Job tomou a palavra, dizendo: «Não vive o homem sobre a terra 
como um soldado? Não são os seus dias como os de um 
mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o 
trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em 
herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de 
amargura. Se me deito, digo: ‘Quando é que me levanto?’. Se me 
levanto: ‘Quando chegará a noite?’; e agito-me angustiado até 
ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma 
lançadeira de tear e desvanecem-se sem esperança. – Recordai-
Vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus 
olhos nunca mais verão a felicidade».  
 
SALMO RESPONSORIAL (Salmo 146) 
Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados 

  
2ª LEITURA (1 Cor 9, 16-19.22-23) 
Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma 
obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho! 
Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito a recompensa. Mas, como 
não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me 
está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em 
anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o 
Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me 
fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-
me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de 
ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para 
me tornar participante dos seus bens.  
 
 
EVANGELHO (Mc 1, 29-39) 
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de 
Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo Lhe 
falaram dela. Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A 
febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do 
sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos, e a cidade 
inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que 
eram atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. 
Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem Ele 
era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio 
ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura 
d’Ele e, quando O encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». 
Ele respondeu-lhes: «Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a 
fim de pregar aí também, porque foi para isso que Eu vim». E foi por 
toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios.  

 
Conferências quaresmais em S. José. 

Chega a quaresma e  vêm as conferências quaresmais. Este ano, não são 
só de S. José mas é uma organização de todo o arciprestado de Coimbra
-urbana. Esperamos, pois, acolher mais pessoas. E tanto a temática 
como os conferencistas valem bem a pena. 
Veja o cartaz ou leve um desdobrável. 
Este ano as conferências terminam com uma celebração do perdão na 
Sé Nova, presidida pelo Sr Bispo, para toda a cidade. 
 
 

 
Paróquia de S. João Baptista 

Adoração na quarta e na quinta como habitualmente. 
Terça-Feira: 21:00: Grupo de oração carismática. 
Sexta feira: 21:00 Célula de jovens 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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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E+novar18: 
Ao longo da história a Igreja passou por diferentes épocas; umas de 
marasmo e de decadência e outras de renovação. Já desde há muitas 
décadas, a Igreja na Europa vem sofrendo um grande decréscimo dos 
seus membros, e muitos foram os que se alhearam completamente da fé 
cristã. Mas o Espírito que «renova todas as coisas» está a soprar para dar 
um novo impulso missionário às diferentes instituições eclesiais, de um 
modo especial às paróquias. 
Como fazer, que passos dar para passar de uma paróquia que envelhece 
a uma paróquia viva, dinâmica e missionária?  
Várias paróquias já o conseguiram, aqui na Europa e noutras latitudes. 
No E+novar 18 vamos ter testemunhos e reflexão pastoral de como se 
conseguiu esse «milagre» transformador. Estarão intervenientes do 
Canadá, da França, da Espanha e de Portugal. 
A Igreja, durante séculos, esteve centrada no ministério ordenado. Hoje 
as vocações ao sacerdócio são muito menos. E acho que foi a 
«estratégia» que o Espírito usou para levar a Igreja a dar o lugar aos 
leigos que podem ser bons líderes na Igreja e no mundo. Mas para isso é 
preciso transmitir o gosto pela liderança para melhor servir. A Igreja 
formou durante muito tempo bons líderes leigos através da ação 
católica, não só para servirem na Igreja, mas também na política. O 
nosso presidente da República, o Secretário geral da ONU, o fundador do 
partido Social Democrata, Sá Carneiro, para citar só alguns, receberam 
na ação católica os fundamentos da liderança e o gosto em servir causas. 
Depois de um encontro destes os Conselhos pastorais, as equipas de 
animação pastoral, e os diversos líderes dos diferentes grupos terão 
chaves para pensar a paróquia e o seu empenhamento noutros lados. 
Convido, pois, as pessoas mais empenhadas nas paróquias, que amam a 
Igreja e têm o zelo pela missão a participar neste evento já que têm a 
sorte de ser feito em casa.  
Quem ainda o não fez? 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Paróquia de S. José 

Horários de confissões na paróquia 
Todos os dias depois da missa das 8h30 
Todas as sextas feiras das 17h -19h 
A seguir à missa das 19:00 pedindo ao sacerdote que preside. 
 
Segunda-feira (5/02) 
18:30: Reunião do grupo de jovens em preparação para o crisma 
18:30: Reunião de pais das crianças do 1º e 3º anos da catequese 
 

Terça-feira (06/02) 
18:30: Reunião de pais das crianças do 1º ano da catequese 
 
Quarta-feira (07/02) 
18:30: Reunião de pais das crianças do 2º ano da catequese 
21:00: Adoração do Santíssimo (Catequese de Infância – 5º ano) 
  
Quinta-feira (08/02) 
18:30: Reunião de pais das crianças do 2º ano da catequese 
21:15: Reunião da Comissão permanente 
  
Sexta-feira (09/02) 
17:00: Um sacerdote estará a confessar das 17:00 às 19:00 todas as 
sextas- feiras. 
18:30: Reunião de pais das crianças do 5º e 6º anos da catequese 
 
 
 
 
 
 

Meditação | Ele passou fazendo o bem 
 

O texto do evangelho de hoje mostra-nos um dia da atividade 
messiânica de Jesus. Começa, pela manhã, em casa da sogra de Pedro 
que está com febre e prostrada na cama. Jesus aproxima-se, - Jesus 
sempre se faz próximo - tomou-a pela mão, (a força do gesto) e 
levantou-a, como fez à menina de 12 anos que estava já morta e a quem 
disse: “Talitha kum, menina levanta-te.” Curada por Jesus, a sogra de 
Pedro pode começar a servi-los. O discípulo de Cristo serve como 
expressão da sua fé e do seu ser de discípulo. Quem experimentou o 
poder do amor de Jesus que sendo de condição divina se fez servo, 
obediente até à morte e morte de cruz, só pode fazer da sua vida um 
serviço. Jesus foi o servo da humanidade que lhe lavou os pés e que 
disse: “Aquele que quiser ser meu discípulo, será como o filho do 
Homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a vida”. 
Cristão que não esteja disponível para servir com amor e humildade, 
pode acreditar em Jesus, mas ainda não é seu seguidor. Pelo menos 
falta-lhe este grande pilar do discípulo, o serviço aos outros, 
nomeadamente à comunidade. 
“Ao cair da tarde, já depois do sol posto”- Começámos de manhã e já 
vamos no final do dia - trouxeram-lhe todos os doentes da cidade que 
ficaram reunidos junto da porta. A pobre casa de Simão nunca terá visto 
tanta gente, se bem que é preciso pensar que cidade era um 
ajuntamento relativamente pequeno, como sabemos hoje. Cafarnaum 
não devia ter mais de 250 pessoas.  
 Jesus cura os doentes que lhe trazem, ensina e expulsa os 
demónios. Jesus não cura só por curar, mas aproveita para ensinar, para 
formar, para levar à conversão. Outro pilar importante da vida do 
discípulo é a formação, deixar-se ensinar pela Palavra de Deus, procurar 
solidificar a sua fé para se enraizar em Cristo e na sua doutrina. 
 Entretanto vem a noite e o descanso. O texto continua: « De 
manhã muito cedo, levantou-se e saiu. Para onde? “ Retirou-Se para um 
sítio ermo e aí começou a orar”. Outro dado da atividade de Jesus. Um 
grande tempo do seu dia é dedicado à oração. Os evangelhos mostram-
nos Jesus a rezar longamente, de manhãzinha, à tarde, ao cair do sol, 
pela noite dentro. Todas as horas servem para Jesus se retirar para estar 
a sós com o Pai. Outro pilar da vida do discípulo a dar uma importância 
capital é a vida de oração onde nos abrimos à graça salvadora de Deus. 
 Sem oração vivemos exclusivamente das nossas forças naturais 
e não vamos longe, mas pela oração e pela frequência dos sacramentos 
acolhemos em nós a vida divina, a vida do Espírito que nos fortalece, 
nos anima, nos cura e nos ajuda a viver as virtude teologais de fé, 
esperança e caridade. Mas como acontece a quem está na vida ativa, 
muitas vezes o orante é interrompido pelo grito dos que estão 
impacientes para serem ajudados. Desta vez são os discípulos que 
interrompem a oração de Jesus para Lhe dizerem: “Todos Te procuram.” 
 Como que a quererem dizer-Lhe: «Como consegues estar aqui 
na calma e na paz quando tanta gente clama por ti?» E a resposta de 
Jesus pode confundir-nos. Quando tantos O procuram, Ele diz aos 
discípulos: “Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas afim de 
pregar aí também”. Jesus não se deixa levar pelo sucesso, que é uma 
armadilha. Isso tinha sido a tentação do demónio no deserto à qual 
Jesus resistiu. As pessoas curadas, falavam d’Ele e a sua fama espalhou-
se à volta e agora todos queriam vê-l’O. Mas já tinham os sinais 
suficientes para acreditarem n’Ele e se converterem. Jesus não é um 
curandeiro ou um milagreiro. Ele veio chamar os homens à conversão 
apresentando-lhes os sinais do Reino, mas não satisfaz a curiosidade de 
quem procura ver o maravilhoso. «Vamos, pois para outras aldeias para 
aí pregar pois foi para isso que Eu vim.» 
 O que Jesus procura é levar os homens à conversão da vida pelo 
anúncio do Evangelho, para que eles se abram a Deus e sejam salvos. 
Este é outro pilar da vida do discípulo, a evangelização que leva à fé. 
Assim, no texto de hoje vemos Jesus que evangeliza, curando e 
ensinando, que reza, que serve e leva outros a servir. Que tempo damos 
à oração na nossa vida? Encontramos alegria e disponibilidade para o 
serviço com humildade e amor? Que tempo dedicamos a aprofundar a 
nossa fé, deixando-nos ensinar pela palavra de Deus e participando em 
encontros de formação espiritual e doutrinal? Vivemos o zelo pela 
missão que Jesus nos confiou de ir e ser testemunha d’ Ele? 


