
1ª LEITURA (Actos 1, 1-11) 

No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus 

começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que 

foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas 

instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, 

depois da sua paixão, Se apresentou vivo com muitas provas, 

aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes do reino de 

Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que 

não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 

do Pai, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. Na verdade, João 

batizou com água; vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, 

dentro de poucos dias». Aqueles que se tinham reunido 

começaram a perguntar: «Senhor, é agora que vais restaurar o 

reino de Israel?». Ele respondeu-lhes: «Não vos compete saber os 

tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua 

autoridade; mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá 

sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a 

Judeia e na Samaria e até aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se à 

vista deles, e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar 

fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes dois 

homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da Galileia, porque 

estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado 

para o Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu».  
 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 46 (47)  

Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta.  
 

2ª LEITURA  (Ef 1, 17-23 )  

Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos 

conceda um espírito de sabedoria e de revelação para O conhecerdes 

plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes 

a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua 

herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para 

nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu 

em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos 

Céus, acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de 

todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no 

mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de 

todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a 

plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos.  
 

EVANGELHO (Mc 16, 15-20 ) 

Naquele tempo, Jesus apareceu aos 

Onze e disse-lhes: «Ide por todo o 

mundo e pregai o Evangelho a toda 

a criatura. Quem acreditar e for 

batizado será salvo; mas quem não 

acreditar será condenado. Eis os 

milagres que acompanharão os que 

acreditarem: expulsarão os 

demónios em meu nome; falarão 

novas línguas; se pegarem em 

serpentes ou beberem veneno, não 

sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 

eles ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com 

eles, foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a 

pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a 

sua palavra com os milagres que a acompanhavam.  
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Aos delegados de Zona compete-lhes em particular serem interlocuto-

res privilegiados e porta-vozes da realidade social e cultural, anseios e 

carências dos respetivos territórios e ser sinal de proximidade da 

comunidade cristã.   

Áreas e zonas a considerar:  

Combatentes/Brasil (3 representantes): Zonas dos Combatentes, Bra-

sil, Quinta D. João, Marnoco e Sousa, Miguel Torga (poente), Bairro de 

S. José, Ladeiras do Seminário e Alpenduradas, Teodoro e Humberto 

Delgado poente (até à Praça Heróis do Ultramar).   

Solum (3 representantes): Zonas da Solum (até à Linha e à Av. Fernan-

do Namora), Miguel Torga (nascente), Casal da Eira, Humberto Delga-

do nascente (até à Praça Heróis do Ultramar). 

Norton de Matos/Arregaça (3 representantes): Zonas do Bairro Nor-

ton de Matos, Carlos Seixas, Arregaça, Verde Pinho, Paulo Quintela 

(Vale das Flores). 

Chão do Bispo/Malheiros/Casa Branca (3 representantes): 

Zonas do Chão do Bispo, Malheiros, Tamonte, Casa Branca, Av. Fer-

nando Namora e Porteladinha/Lad. Portela da Cobiça. 
 

Dia da Igreja Diocesana—Eucaristias 

No dia 27 de Maio, dia da Igreja Diocesana, manter-se-ão as missas 

vespertinas de sábado. No Domingo só serão celebradas as missas das 

8:30 da manhã e das 12.15. 

Todos são convidados a participar às 17:00 na missa da Praça Heróis 

do Ultramar presidida pelo Sr. Bispo e concelebrada pelos padres da 

Diocese. 

Paróquia de S. João Baptista 
 

Segunda- feira (14.05): Reunião de Líderes CPE  
Terça– feira (15.05): 21:30: Reunião da Comissão para a construção 
do Centro Pastoral. Não está parado o processo da construção do 
Centro.  Mas houve um tempo de negociações com o gabinete de 
arquitetos para ajustamento de pormenores e de preços. Entretanto a 
conta vai subindo e já vamos em 190.000 euros. Estamos a 10.000 
euros da meta dos 200.000.  Vamos ver se agora andamos mais 
depressa que bem precisamos. 
 

Sexta-feira (18.05) às 21:30h: Conferência na semana da Vida, por 
Vanessa Machado: “Mitos e verdades do que a Igreja realmente diz 
sobre o sexo” 
 “O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso 
para as suas criaturas.” 
(Exortação Apostólica Pós-Sinodal AMORIS LÆTITIA, do Santo Padre 
Francisco) 
No âmbito da celebração da Semana da Vida, a Equipa da Pastoral 
Familiar da Paróquia de São João Baptista vem propor à comunidade 
um serão de reflexão para ajudar os casais que pretendem viver 
melhor a sua sexualidade. 
A Conferencista, Vanessa Machado, é Enfermeira Especialista em 
Enfermagem Comunitária. Exerceu funções no IPO Lisboa durante 10 
anos. Há 4 anos, exerce como instrutora FertilityCareTM, do qual é 
pioneira em Portugal. Pertence ao Movimento Famílias de Nazaré, à 
Equipa da Pastoral Familiar de Lisboa, à Equipa da Vinha de Raquel, é 
monitora do Protege o Teu Coração, participa em conferências sobre 
Amor Humano no Plano Divino para jovens e casais. Define-se como 
uma apaixonada pela vida e uma apóstola da Teologia do Corpo! 
 

Sábado (19.05): 16:00: celebração do Crisma na Sé 
21:30: Vigília de Pentecostes na paróquia 
 

Domingo (20.05) 
10:45: Missa solene de Pentecostes e conclusão do percurso Alpha. 
21:15: Missa de Pentecostes 
 
 

Hospitalidade precisa-se: Pedimos a quem puder que receba, por uma 
noite, em sua casa, uma ou duas pessoas da comunidade Emanuel, 
oferecendo-lhes dormida e pequeno- almoço. Vão estar connosco na 
Vigília  da noite de Pentecostes e na missa do Dia de Pentecostes. 
Várias pessoas vêm de Lisboa e de Fátima.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 ou 925849526 
e-mail: igrejasaojosecoimbra@gmail.com 



Vem, Espírito Santo! 
 

Vem, Espírito Santo, renova a face da terra! Vem com os teus dons! Vem, 
Espírito de Vida, Espírito de Verdade, Espírito de Comunhão e de Amor! A 
Igreja e o mundo têm necessidade de Ti. Vem, Espírito Santo. Dá-nos a 
alegria da fé e o fogo do amor divino. Renova o nosso gosto pela oração 
e pela frequência dos sacramentos. Atrai-nos ao encontro contigo na 
oração. Dá-nos o desejo da santidade de vida. Comunica-nos os 
sentimentos do Teu coração para que amemos a humanidade como Tu a 
amas e nos ponhamos ao Teu serviço para colaborar conTigo na 
transformação do mundo. Dá-nos a graça do ardor apostólico. Dá nova 
força e impulso missionário a esta comunidade paroquial. Gera em nós 
uma comunhão no amor que seja sinal de que vives no meio de nós. 
Torna-nos mensageiros corajosos do Evangelho, testemunhas de Jesus 
Cristo Ressuscitado, Redentor e Salvador do homem. Vem sobre esta 
cidade de Coimbra, e seus habitantes, e dá-lhe a sede de conhecerem e 
beberem a Água Viva. Vem sobre cada pessoa do território da paróquia 
que já não Te conhece e abre os seus corações à sede de Ti e ao desejo de 
Te conhecerem.  
Dá-nos a força da caridade apostólica e o verdadeiro amor pelos pobres. 
Esperamos tudo de Ti, Divino Espírito, pois sem a Tua força em nós, nada 
faremos bem e segundo Deus.  
Maria, primeira discípula de Cristo, esposa do Espírito Santo e Mãe da 
Igreja, tu que estavas com os apóstolos no primeiro Pentecostes, pede 
connosco, e para nós, esse Divino Espírito que nos transforma, e ajuda-
nos a sermos dóceis à sua voz como tu foste. Amen. 
 

Unidade Pastoral 
 

Semana da Vida: De 13 a 20 de Maio celebraremos a semana da vida. 
Benção das Grávidas: 19 de Maio às 18h na Sé Nova 
 
Sexta (18/05): Vigília de Pentecostes: Vigília de oração com os 
crismandos na Sé Nova às 21h. 
 
Domingo (20/05): Crisma de jovens e adultos da Unidade Pastoral na Sé 
Nova Às 11h. 
 

Paróquia de S. José 
 

Adoração Eucarística: Todos os dias das 8:00 da manhã às 23:00. De 
quarta até sexta é ininterrupta. 
 
Consignação do IRS a favor do Centro Social de S. José: Continuamos a 
lembrar e a pedir que não se esqueçam à hora de preencher o IRS, de 
consignar os 0,5% a favor do Centro Social de S. José cujo nº de 
contribuinte de pessoa coletiva é o seguinte: 501 427 848. 
 
Auscultação da Comunidade para o Conselho Pastoral 
No fim de semana 2 e 3 de Junho seremos chamados a pronunciar-nos 
sobre os delegados ao Conselho Pastoral da nossa zona de residência. 
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL  
S. JOSÉ – COIMBRA [2018 – 2021] 

Concluindo-se no presente ano o triénio e mandato atuais, damos início 
à renovação do Conselho Paroquial, tarefa para a qual todos somos 
chamados a participar: indicando o nome de uma a três pessoas 
residentes na zona (agregadas em 4 grandes áreas) onde vivemos ou que 
melhor conhecemos, e que consideramos mais aptas para tomar parte 
no novo Conselho Pastoral. 
Ser comunidade:   

 Viver em comunhão a Fé recebida no Baptismo 

 Participar e sentir-se co-responsável 
Precisamos de ser Comunidade viva, acolhedora, solidária e 
evangelizadora.  
O Conselho Pastoral Paroquial - constituído por representantes dos 
movimentos e grupos, delegados de zona e leigos convidados pelo 
Pároco – tem por tarefa essencial procurar realizar a unidade e assumir a 
responsabilidade da missão evangelizadora e missionária da Igreja no 
âmbito do território da paróquia. 
Compete-lhe, assim, em comunhão com a Igreja Diocesana e como parte 
integrante do arciprestado:  

. Refletir e aprovar o Plano Pastoral da Paróquia com os seus objetivos 

. Dinamizar as atividades paroquiais inscritas no Plano 

Meditação 
 

E o Senhor cooperava com eles 

AS leituras apresentam-nos duas versões da Ascensão: A primeira de S. 

Lucas nos Atos dos Apóstolos, fazendo referência ao seu primeiro livro e 

dizendo que o terminou com a subida ao céu de Jesus e o envio do 

Espírito. A segunda, é do final do evangelho de S Marcos. Ambas nos 

apresentam aquilo que é o fundamental do mistério da Ascensão. 

Somos convocados a contemplar Cristo glorificado pela Sua ressurreição 

de entre os mortos, a enviar solenemente em missão a Sua Igreja até 

aos confins da terra, e a fazer-lhe a promessa do Espírito Santo para que 

não se sinta entregue a si mesma, mas experimente sempre a presença 

consoladora e forte de Deus. A Carta de S. Paulo aos Efésios, segunda 

leitura, convoca-nos para a contemplação do Mistério de Cristo, a quem 

o Pai colocou à sua direita nos céus, como Senhor e cabeça de tudo o 

que existe neste mundo e no outro. « “Tudo submeteu aos seus pés e 

pô-l’O acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o 

seu corpo, a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos.» Nesta 

contemplação da glória de Cristo somos também convidados a espantar-

nos de assombro com o desígnio divino, com o Seu plano de salvação e 

com a alegria da esperança que nos foi dada em Cristo.  

Acerca do trabalho que agora compete à Igreja de continuar a obra de 

Jesus na terra, diz a primeira leitura: «Homens da Galileia, porque estais 

a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o 

Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu».  

A contemplação de Cristo glorioso, é ativa.  Não estamos ainda no céu.  

Há que construir um mundo novo com esperança. Agora é preciso, com 

a presença do Espírito, sermos presença no mundo até que Ele venha na 

Sua glória. 

O Evangelho relata-nos a mandato missionário segundo S. Marcos: “Ide 

por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem 

acreditar e for batizado será salvo e quem não acreditar será 

condenado». Depois termina dizendo: “Eles partiram a pregar por toda 

a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com 

os milagres que a acompanhavam. “ 

Jesus fundou a Sua Igreja e comunicou-lhe o Seu Espírito, no 

Pentecostes, enviando-a até aos confins da terra para anunciar o 

Evangelho. De tal forma que a Igreja «existe para evangelizar» como 

disse Paulo VI e, quando não evangeliza, perde a sua identidade e 

envolve-se em divisões, em coisas acessórias, volta-se para si mesma, e 

fica sem saída. Só rejuvenesce de novo quando volta a sair para o 

anúncio do Evangelho. 

A Ascensão está profundamente ligada ao Pentecostes. O envio 

missionário só é possível no acolhimento do Espírito. Uma comunidade 

missionária só o é, se for cheia do Espírito. A diferença entre uma 

comunidade cheia do Espírito Santo e uma comunidade sem abertura ao 

Espírito, é visível, porque naquela existe comunhão fraterna, alegria, 

dinamismo apostólico, , louvor jubiloso, sentido do serviço segundo os 

carismas que Deus dá a cada um, crescimento na caridade e no exercício 

do perdão mútuo, desejo de santidade. Numa comunidade adormecida 

ao dom do Espírito, entra-se na rotina, começam a haver divisões que 

não são saradas, os que servem fazem-no de modo pesaroso e na 

maledicência aos outros que nada fazem. Não se dá importância à 

oração em comum e, quando existe, é formal e pouco transformadora. 

Deixa de haver testemunho evangelizador e começa a viver-se só para 

dentro. A caridade pode transformar-se em ativismo em favor dos 

pobres, mas onde falta a compaixão e a misericórdia. Não existem, 

porém, comunidades quimicamente puras ou impuras. Cada 

comunidade deve estar consciente da sua fragilidade e que se agora 

está bem e viva, depressa pode cair no orgulho e na vaidade e perder a 

sua vitalidade. E a comunidade que se sente adormecida e amorfa deve 

ter esperança que é sempre possível que os ossos ressequidos ganhem 

nova vida, segundo a profecia de Ezequiel. 

Continuemos a suplicar o dom do Espírito do Pentecostes.  


