
1ª LEITURA (Actos 9, 26-31) 

Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos 

discípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse 

discípulo. Então, Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos Apóstolos e 

contou-lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe 

tinha falado, e como em Damasco tinha pregado com firmeza em 

nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em 

Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e 

discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe 

a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e 

fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a Igreja gozava de paz por 

toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor 

do Senhor e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo.  

 

SALMO RESPONSORIAL  21 (22)  

Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos.  

 

2ª LEITURA  (1 Jo 3, 18-24)  

Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e 

em verdade. Deste modo saberemos que somos da verdade e 

tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus; porque, se o nosso 

coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas 

as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança 

diante de Deus e receberemos d’Ele tudo o que Lhe pedirmos, porque 

cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que Lhe é agradável.        

É este o seu mandamento: acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, 

e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa os 

seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que 

permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. 

EVANGELHO (Jo 15, 1-8)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou a verdadeira 

vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em Mim e 

não dá fruto e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais 

fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. 

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode 

dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também 

vós, se não permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. 

Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque 

sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em Mim, será 

lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, 

lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em Mim e as 

minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-

vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos 

tornareis meus discípulos». 
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 Paróquia de S. José 
Passeio dos catequistas | Os catequistas de S. José, rumaram em dia 
de convívio e passeio, no dia 25 de Abril até Monsanto. Partiram às 
7:30, pelo caminho rezaram as laudes, e chegados a Monsanto, cele-
braram a Eucaristia ao meio dia. O P. Jorge, presidiu à Eucaristia. De-
pois do alimento espiritual foram para o almoço num restaurante 
local. Ainda houve tempo para uma larga visita ao castelo de Monsan-
to contemplando, a partir das alturas do Castelo, a imensa vastidão de 
paisagem até perder de vista. Já na vinda, ainda se foi visitar o jardim 
do Paço episcopal de Castelo Branco. A volta foi bem animada a ouvir 
o Manuel Oliveira a cantar as cantigas do seu tempo e a desejar que o 
tempo voltasse para trás. É bem animado o nosso sacristão. Claro que 
o mais importante fica por transmitir; a amizade partilhada, os sons, 
os cheiros dos campos cheios de relva onde pastavam os rebanhos e 
os risos de alguma piada que foi dita. O José Saraiva gostaria de trazer 
consigo tudo o que via e, por isso, passava o tempo a fotografar tudo. 
Trazemos assim connosco, uma memória cá dentro, e outra fora, nas 
fotos que ele trouxe consigo. Aqui deixo a mais oficial, que é a foto de 
grupo. A ele também os nossos agradecimentos bem como a toda a 
equipa fantástica de catequistas. Para o ano há mais. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Pastoral 
 

Brevemente a assembleia paroquial será chamada a pronunciar-se 
sobre a constituição do Novo Conselho Pastoral já que este chega ao 
fim do seu mandato de três anos. Por isso, a partir de hoje iremos 
explicando a função e missão deste Conselho Pastoral. 
O que é? 
O CP é um grupo de cristãos, eleito pelos paroquianos e, alguns esco-
lhidos pelo pároco, que têm por missão ser um elemento motor do 
processo de renovação da paróquia ao serviço da missão de evangeli-
zação.  
Ele serve a comunhão e a missão de toda a paróquia para que a vonta-
de de Cristo se cumpra nela e para que o Evangelho seja vivido e 
anunciado ao maior número possível.- Compete-lhe discernir os ape-
los do Senhor para a paróquia, no nosso tempo, aqui e agora, bem 
como as necessidades e as aspirações das pessoas que fazem parte 
dela quer sejam cristãos ou não. Para isso deve escutar as pessoas 
através de sondagens quantitativas e qualitativas e de outros meios de 
escuta do sentir das pessoas. 
Fundamentalmente o Conselho Pastoral está na escuta da voz do Espí-
rito Santo. D’Ele recebe a visão pastoral para a paróquia para ser ca-
paz de a formular numa frase que todos entendam e que a todos gal-
vanize e entusiasme. Depois de definida a visão pastoral define as 
orientações missionárias e escreve o projeto paroquial de evangeliza-
ção. Forma projetos com objetivos concretos, com estratégias, com 
atividades, com responsáveis, meios e datas. Faz a avaliação das expe-
riências vividas, verificando a docilidade ao Espírito Santo e sugerindo 
ajustamentos necessários. Ele trabalha em colaboração com o Conse-
lho para os Assuntos económicos da paróquia assim como este deve 
trabalhar em comunhão com Aquele. (CPAE) 
(Continua) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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



Encontros onde devem participar os crismandos: 

Só para os crismandos adultos de S. José e S. João Baptista: Dia 2 de 

Maio, quarta-feira, às 18:30 com o pároco, na sala de reuniões de S. José 

Ao lado da sacristia. 

Para todos: 

Encontro com o Sr Bispo: No dia 10 de Maio, na capela dos Dehonianos, 

das 21:00 às 22:30. 

Vigília de oração: 18 de Maio, na Sé Nova às 21:00 

Celebração do Sacramento do Crisma: 20 de Maio, às 11:00, na Sé Nova 

para jovens e adultos de ambas as paróquias. 

 

Paróquia de S. João Baptista 
Hoje é o Domingo da partilha 
Terça-feira: (1.05)_ Neste dia não há adoração eucarística 21:00: Grupo 
de oração 
 
Quarta-feira (2.05) 8.00 - Adoração eucarística até 5ª feira às 23 horas 
 
Quinta-feira (3.05) 
18:30: Encontro de pais da Primeira Comunhão 
21:30: Oração de misericórdia 
 
Sexta-feira (4.05) 
20:30: Sessão Alpha 
 
Sábado - dia 5 
10.00: Celebração penitencial/confissões das crianças da 1ª Comunhão 
 
Domingo - dia 6 
10:45 - Eucaristia Dominical 
12:00 - Missa da Primeira Comunhão com 2 batismos de crianças (devido 
ao elevado número de crianças para a primeira comunhão não era 
possível caberem todos na missa das 10:45 com as suas famílias.  

 
Paróquia de S. José 

 
Batismos e Primeira Comunhão - no dia 13 de maio, com início às 15:00 
horas, farão a sua iniciação cristã 9 crianças que receberão o batismo e a 
1ª comunhão. Outras 77 crianças receberão também pela 1º vez a 
Eucaristia. Será um dia de grande alegria para a Igreja de Cristo e 
nomeadamente importante para vida da Paróquia. 
  
Retiro de Preparação para a Profissão de Fé - no dia 12 de maio   
decorrerá na Casa de Formação Cristã, entre as 09:30 horas e as 17:00 
horas, um retiro de preparação para a Profissão de fé, orientado pelo 
Diácono Francisco Gil e pelo Padre Filipe Diniz. Este acontecimento é 
extensivo aos pais.  

Adoração Eucarística: Gente de todas as idades, acorrem de hora a 
hora, para estar com o Senhor: “Permanecei em mim e eu 
permanecerei em vós». É edificante o amor que tantos irmãos têm 
pelo Senhor presente na Eucaristia! E mais ainda quando essas horas 
são durante a noite. Enquanto o mundo dorme, Deus salva.  
«De noite descia a escada misteriosa junto da pedra onde Jacob 
dormia,  
De noite celebravas a páscoa com teu povo, enquanto nas trevas 
caíam os inimigos. 
De noite ouviu Samuel três vezes o  seu nome e em sonhos falavas 
aos santos Patriarcas, 
De noite, num presépio nasceste, Verbo eterno, e os anjos e uma 
estrela anunciaram a Tua presença, 
À noite celebraste a primeira Eucaristia no meio dos teus amigos na 
última Ceia, 
À noite agonizaste no Jardim das Oliveiras e recebeste o beijo frio da 
traição.  

A noite guardou o teu corpo no sepulcro e viu a glória da tua 
ressurreição. Na noite da nossa vida, com a luz da fé acesa , 
esperamos alegres a tua ultima vinda.” 

Precisamos de mais voluntários durante uma hora por semana, de 
noite, aguardando a sua vinda às nossas almas.  Coragem! 

REFLEXÃO 
Ele contou-me que estava em oração a falar a Jesus em todos os seus 
planos para a sua nova paróquia. Pedia ajuda ao Senhor para ser capaz 
de lançar bem aqueles projetos para ajudar a construir uma paróquia 
viva e missionária. Depois abriu a Bíblia ao acaso e deparou com o texto 
de S. João, capítulo 15, que é o evangelho da missa de hoje, 5º Domingo 
da Páscoa. «Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o 
ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, 
assim também vós, se não permaneceres em Mim. (…) Sem Mim nada 
podeis fazer.» Ele percebeu que Aquela Palavra iluminava e ao mesmo 
tempo redirecionava o pedido que antes tinha feito na oração. Era como 
se Jesus lhe estivesse a dizer. “O teu maior projeto deve ser permanecer 
em Mim e ajudares os meus discípulos a fazerem o mesmo, porque se 
permanecerdes em Mim e as Minhas Palavras permanecerem em vós, 
então pedireis tudo o que quiseres e ser-vos á concedido, pois a glória de 
Meu Pai é que deis muito fruto». Então vos tornareis Meus discípulos.» 
 De facto, isto é a base de todo o discipulado cristão; Estar com 
Ele, permanecer n’Ele para depois sermos enviados por Ele. Esta é a 
conversão permanente a fazer. Voltar sempre a Ele, escutá-Lo, pois 
depressa nos enchemos de nós, nos deixamos levar pelas nossas boas 
intenções e projetos onde nos procuramos a nós mesmos em vez da 
glória de Deus e, se não estivermos atentos, se não nos sentamos ao pé 
d’Ele a escutá-lo, quando pensamos que estamos a servi-Lo e a fazer o 
Seu trabalho, já estamos a procurar-nos a nós , a dar força ao nosso ego, 
e a fazer o nosso trabalho e não o d’Ele.  
Jesus deseja que demos fruto e que a Missão que Ele nos confiou cresça 
e se desenvolva, mas temos de deixar ser Ele a conduzir as coisas. Isso 
não significa que Deus nos dispense de trabalhar; pelo contrário, 
significa é que ficamos mais dependentes d’Ele para fazer da forma 
como Ele quer e no timing que Ele deseja. Deus não faz nada sem nós, 
mas quando decidimos pôr-nos à disposição d’Ele para nos tornarmos 
seus instrumentos que Ele usa, então a missão avança. Na primeira 
leitura de hoje, é-nos mostrado as maravilhas que Deus faz na 
comunidade cristã, como converteu Paulo, de forma prodigiosa, para o 
chamar para a sua Missão e como ele depressa se colocou ao serviço do 
anúncio do Evangelho, começando a falar com desassombro do Senhor 
Jesus. E o texto termina dizendo: “a Igreja ia-se edificando vivendo no 
temor do Senhor e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo”. A 
comunidade cristã para crescer na fé e na esperança, precisa de 
experimentar, no meio de si, a glória de Deus. Jesus disse sempre que 
não nos faltaria com os sinais da sua presença, “com curas milagres e 
prodígios” e um desses maiores prodígios são as conversões dos 
corações. Mas também podemos e devemos esperar e pedir outras 
maravilhas da parte de Deus. Tem sido motivo de grande alegria e ação 
de graças as curas que temos visto o Senhor a realizar na paróquia de S. 
João Batista em resposta à oração da comunidade reunida suplicando 
por alguns irmãos em estado grave de saúde. Não esperar esses sinais e 
não os pedir com fé e confiança, é esperar pouco do Senhor e é 
desacreditar do seu poder de ressuscitado. E quanto mais 
permanecermos n’Ele  e  escutarmos a sua palavra mais veremos a sua 
glória e mais frutos daremos. Não nos disse Ele, ainda hoje, no 
Evangelho, “Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido?” 
Então acreditemos na Sua Palavra, e esperemos d’Ele tudo o que Lhe 
pedirmos que esteja de acordo com a Sua vontade. 
 

Unidade Pastoral 
Celebração do Sacramento do crisma: Dia de Pentecostes 

Todos os que vão receber o crisma e, para isso têm feita a devida 
preparação, e já falaram com o pároco, devem preencher a ficha de 
inscrição que está disponível na secretaria de cada paróquia. 
 Os que não foram batizados em S. José ou em S. João Baptista, devem 

trazer uma declaração de batismo das paróquias onde foram batizados. 

Se tiverem a cédula de batismo com a data e o registo do mesmo, isso 

serve. Os padrinhos que escolherem para o crisma, têm de ser 

obrigatoriamente crismados e devem comprová-lo com um documento 

da paróquia. pois não podem ser padrinhos de algo que eles próprios 

não receberam. Se algum dos padrinhos escolhidos for também 

crismado na mesma celebração, deve crismar-se primeiro para poder 

ser padrinho.  

 


