RELATÓRIO DE ATIVIDADES GASC 2017
1. FAMILIAS APOIADAS:
14 Famílias apoiadas mensalmente ‐ ( 27 adultos e 20 crianças)
2 Famílias apoiadas pontualmente‐ (4 adultos e 3 crianças)
2. TIPO APOIO:
‐ Atribuição de 72 cabazes com bens alimentares, que se tenta
completar o melhor possível, tendo em conta os agregados com
crianças.
‐ Ajuda financeira em situações de atraso, nomeadamente rendas de
casa, EDP, ÁGUA, farmácia etc…
‐ Visitas ao domicílio
‐ Acompanhamento de doentes ao hospital
‐ Ajuda na articulação e deslocação a vários serviços
‐ Ajuda na resolução de problemas financeiros e reestruturação de
dívidas.‐ Arranjos/ reparações em casas de habitação.
‐ Ajuda na procura de móveis e equipamentos domésticos.
‐ Com a ajuda de várias Empresas (a titulo gratuito), angariação de
materiais de construção civil, que visam ajudar a transformar um anexo,
numa casa de habitação destinada a um jovem casal com uma criança
bebé.
‐ Conseguiu‐se que uma Empresa de materiais ortopédicos, procedesse
e oferecesse a reparação (dispendiosa) de um aparelho de locomoção.
‐ Com a ajuda de toda a equipa, cada um na sua vertente, contribui‐se
para que uma utente se autonomizasse, deixando há vários meses de
necessitar do nosso apoio. Para isso ajudou‐se a arranjar uma habitação
condigna, a reestruturar dividas, a controlar o orçamento, bem como a
elevar a autoestima.
‐ Apoio psicológico que conta com a colaboração de um psicólogo
clínico e um psicoterapeuta bem como de uma psiquiatra.
3‐ RECEITAS:
‐ Donativos diversos …………. 213.50
‐ Pastoral da Partilha
‐ Saldo ano anterior ………….. 2.041.26 (inclui venda Natal )
TOTAL ………………………4.361.71
4 – DESPESAS:
‐ Bens alimentares ………….. 1.485.73
‐ Rendas de casa …………….
689.26
‐ EDP ……………………………….. 32.57
‐ Arranjo viatura ………….
1.102.32
‐ Pagamentos diversos ………129.53
‐ Despesas farmácia ………… 33.22
‐Pagamento água mais coimas …….101.81
‐ Pagamento segurança social ………….178.35
TOTAL ……………….. 3.752.79
5 – PARCERIAS:
‐ Adav
‐Cáritas
‐ Ser Mais
‐ Dominó Industria Cerâmicas SA
6‐ Iniciou‐se em Fevereiro de 2017 o Atelier do Tempo e do Saber , que
visa Incentivar pessoas que vivam ou se sintam sós, a conviver
semanalmente, criando laços e interesses.
Quem sabe ensina, quem quer aprende ou simplesmente convive de
uma forma comprometida mas livre.
O Atelier tem vindo a afirmar‐se e a desenvolver um trabalho que
começa a dar os seus frutos.
Um grande obrigado ao grupo sócio caritativo e a toda a comunidade
que os apoia com os seus donativos e bens.

1ª LEITURA (Gen 22, 1‐2.9a.10‐13.15‐18 )
Folha Paroquial nº19 *Ano I* 25.02.2018 — 2º Domingo da Quaresma

A paróquia e a caridade
Uma paróquia que quer ser missionária deve saber que para que o
anúncio do evangelho seja credível é preciso amar as pessoas no seu
todo, corpo e espírito. Assim tem de acolher e responder às situações
de pobreza e não esquecer que não conhecer Jesus e o seu evangelho é
uma grande forma de pobreza. Assim estará mal o que só se importa
com a caridade material para com os pobres e estaria mal o que só se
importasse com a evangelização pois são precisas as três dimensões
crescerem unidas.
A paróquia de S. João Baptista que tem crescido no dinamismo
evangelizador, não tem esquecido a caridade. Através do grupo sócio‐
caritativo apresenta agora o que foi feito em 2017 e é quantificável.

Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou‐o:
«Abraão!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: «Toma o
teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra
de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes
que Eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus,
Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois,
estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o
Anjo do Senhor gritou‐lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!».
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele. O Anjo prosseguiu: «Não
levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal.
Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não Me
recusaste o teu filho, o teu filho único». Abraão ergueu os olhos e
viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi
buscá‐lo e ofereceu‐o em holocausto, em vez do filho. O Anjo do
Senhor chamou Abraão do Céu pela segunda vez e disse‐lhe: «Por
Mim próprio te juro – oráculo do Senhor – já que assim
procedeste e não Me recusaste o teu filho, o teu filho único,
abençoar‐te‐ei e multiplicarei a tua descendência como as
estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua
descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque
obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra».
SALMO RESPONSORIAL 115 (116 )
Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor.

2ª LEITURA (Rom 8, 31b‐34 )
Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não
poupou o seu próprio Filho, mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas? Quem acusará os
eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo
morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por
nós?

EVANGELHO (Mc 9, 2‐10)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com
eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou‐Se diante
deles. As suas vestes tornaram‐se resplandecentes, de tal brancura que
nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia
assim branquear.
Apareceram‐lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou
a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos
três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias». Não sabia
o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os
cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez‐se ouvir uma voz: «Este é o
meu Filho muito amado: escutai‐O». De repente, olhando em redor, não
viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do
monte, Jesus ordenou‐lhes que não contassem a ninguém o que tinham
visto, enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. Eles
guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria
ressuscitar dos mortos.

Meditação
Quando não conhecemos mais nada do que a terra que
calcamos, a casa em que vivemos, a pequenez do mundo que
habitamos, os pequenos vícios ou prazeres a que nos apegamos, eles
tornam‐se a nossa segurança, o nosso mundo que conhecemos e
dominamos. Mas quando fazemos a experiência de algo maior, mais
assombroso, inaudito, até aí desconhecido, somos capazes de deixar
tudo e partir para esse Novo que nos é prometido. Esse algo maior é a
experiência do amor de Deus.
Deus sabe bem que se não fizermos a experiência confiante do seu
amor insondável, se não experimentarmos a grandeza e a beleza do
divino, a que a Bíblia chama «Mistério», não deixaremos nada por causa
d’Ele. Por isso a sua pedagogia foi sempre revelar‐se primeiro, mostrar‐
nos o seu rosto de bondade, encher‐nos de misericórdia e de esperança
e depois então, e só então, reenvia‐nos por caminhos novos, desinstala‐
nos, torna‐nos peregrinos de um mundo novo. Sem a experiência do
encontro com Ele, o seguimento de Jesus seria algo demasiado pesado e
insuportável. Todo Aquele que experimentou o encontro com o Mistério
de Deus, sente‐se capaz de fazer mudanças e de arriscar caminhos
novos na sua vida porque sabe em quem pôs a sua confiança. Estou a
pensar em Abraão que, depois do seu encontro com Deus, ouve a Sua
Palavra que lhe diz: “Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e
vai para a terra que Eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te
abençoarei. E Abraão partiu como o Senhor lhe tinha indicado.” Como é
que Abraão é capaz de deixar tanta coisa boa em si mesma? Tanta
segurança, tantas terras e rebanhos que tinha? Porque experimentou
algo maior e achou Deus digno de confiança. Assim tornou‐se peregrino
de uma promessa que se vai cumprindo lentamente até ao fim dos seus
dias. Estou a pensar nos discípulos de Jesus que, amedrontados diante
da expectativa da cruz, são convidados por Jesus a subirem ao Monte
onde Deus, como a Abraão, lhes fala e revela o seu rosto resplandecente
de beleza e santidade. Querem ficar ali para sempre, mas não foi para
isso que Deus os chamou à Montanha, mas para que descessem
transformados, capazes de deixarem a sua mentalidade de triunfo, de
prestígio, de grandezas e serem capazes de seguir a Jesus até à cruz.
Podíamos continuar a falar de Moisés, de Isaías, de Elias, de Paulo. E
podíamos falar de tantos discípulos de hoje. Foi isso que Jesus disse a
Madre Teresa de Calcutá, quando ia no comboio para fazer um retiro
espiritual: «Deixa o colégio onde és professora de meninas ricas da
sociedade e vai sem nada, para o meio dos mais pobres dos pobres de
Calcutá». E ela deixou tudo e seguiu um caminho novo e incerto.
Recordo um dia ter convidado alguém que era contabilista para ser
tesoureiro do Conselho económico de uma das paróquias de que era
pároco. Depois de ter pensado um pouco respondeu com pena que não
podia aceitar pois isso lhe ia tirar muito tempo, algumas noites para
reuniões e que já tinha muito que fazer. Agradecia o convite e a
manifestação da confiança que depositava nele mas por agora não. Mais
tarde um familiar e amigo convidou‐o para fazer um percurso Alpha no
qual fez um encontro deslumbrante com Jesus ressuscitado. Passado um
tempo, vem pedir desculpa por ter recusado o convite no ano anterior,
dizendo‐me que agora via bem que não era uma questão de estar
ocupado mas não ter motivação para servir. Agora sim, estava pronto
para servir Jesus na Igreja. E assim começou a fazer. Quando numa
paróquia há poucos servidores, das duas uma; Ou não estão a ser
chamados por ninguém ou ainda não têm motivação interior para servir
e então o pároco e os mais responsáveis na paróquia devem pensar se
estão a tornar possível às pessoas «subirem à montanha do Tabor» para
se extasiarem com a presença do divino que nos transforma. É a isso
que nos convida a Palavra de Deus deste domingo; A subirmos, com
Jesus e os discípulos, ao Monte onde Deus se revela. Ele deseja que
todos nós façamos a experiência do encontro com Ele…
Para aqueles que já fizeram essa experiência fundante, é preciso saber
que somos fracos e que precisamos continuamente de sermos
vivificados pela sua graça. Qual é o meu monte Tabor onde procuro o

O reencontro com Deus, onde renovo as forças para o servir, para sofrer
com Ele, e para lhe dizer sim quando nos apetece dizer não?
Para mim o Tabor é a adoração eucarística durante longo tempo. N’Ele
me deixo transfigurar, n’Ele recupero a paz, n’Ele é possível viver a
alegria no meio das tribulações. E estou certo que para muitos assim é
também. Por isso rezo para que a paróquia de S. José possa oferecer a
Deus uma adoração incessante e oferecer a todos a oportunidade de
virem ao seu encontro pois Ele os espera aqui no seu Santíssimo
Sacramento.

Unidade Pastoral
Lectio Divina: Na segunda feira às 21h15 continua a lectio divina no
salão paroquial de S. José para as duas paróquias.
Conferências Quaresmais
Já decorreu a primeira conferência quaresmal e o salão esteve cheio.
Muita gente, de todas as idades, vindas de todas as paróquias da cidade,
ouviu com profundo interesse o orador Pedro Bingre. No final, todos
diziam: Que bela conferência. Estávamos aqui a escutá‐lo toda a noite….
Felizmente há mais para a semana….
Quinta‐feira, às 21h15: Aproximai‐vos do Senhor na contemplação. Com
o Dom Abade do Mosteiro de Singeverga.
Os Beneditinos são uma Ordem religiosa contemplativa de muita
importância na história a do povoamento português e da Europa. O Papa
João Paulo II, proclamou S. Bento padroeiro da Europa. Hoje o único
mosteiro beneditino masculino situa‐se em Singeverga, Roriz. É o seu
abade que nos virá falar da importância da oração na construção do
homem e da sociedade com valores. Não percamos esta conferência.
Destino das renúncias quaresmais na Diocese de Coimbra: Por decisão
do Sr Bispo o Contributo penitencial da quaresma fruto das renúncias
quaresmais de cada um destinam‐se à Comunidade juvenil de S.
Francisco de Assis. Esse contributo será feito num envelope a ser
distribuído nos próximos domingos e a ser entregue separadamente no
Domingo de Ramos.

Paróquia de S. José
Quarta‐feira (28.02)
21:00: Adoração do Santíssimo com a Mensagem de Fátima
21h30: Reunião com os ministros extraordinários da comunhão.
Começaremos com a mensagem de Fátima meia hora de adoração e
seguir‐se‐á às 21h30 a reunião.
Sexta‐feira (02.03)
09:00 às 19:00: Adoração ao Santíssimo
17:00 às 19:00: Está um Sacerdote para confissões
21:00: Via Sacra com os Professores
Sábado (03.03)
18:00: Oração Reparadora
Domingo: Presença nas missas do P. Diedrick que virá pregar sobre a
adoração eucarística.

Paróquia de S. João Baptista
Segunda feira (26.02)
21:00: Reunião mensal dos líderes das células com o pároco
Atenção: Não haverá oração de misericórdia que ficará adiada para 5
de Abril.
Adoração eucarística: No dia 3 e 4 de Março, um sacerdote Holandês
estará em S. José lançando a adoração eucarística. No sábado dia 3 virá
celebrar aqui a missa vespertina das 17h30 e depois no Domingo a das
21h15 para pregar também sobre a adoração eucarística, Só não poderá
vir à das 10h45 por estar ocupado nessa altura em S. José.
………………………………………………………………………………………………………….

Contactos:

paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706
e‐mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451
e‐mail: igrejasaojosecoimbra@gmail.com

