
1ª LEITURA (Actos 2, 1-11 ) 

Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos 

reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, 

um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a 

casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 

línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um 

deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar 

outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se 

exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes 

de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a 

multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia 

falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não 

são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve 

cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, 

elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do 

Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egipto e das regiões da 

Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como 

prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas línguas 

as maravilhas de Deus».  
 

SALMO RESPONSORIAL   

 Mandai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra  
 

2ª LEITURA  (Gal 5, 16-25 )  

Irmãos: Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da 

carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o 

Espírito desejos contrários aos da carne; são dois princípios antagónicos, 

e por isso não fazeis o que quereis; mas se vos deixais guiar pelo 

Espírito, não estais sujeitos à Lei. As obras da carne são bem conhecidas: 

luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, 

ciúmes, discórdias, ira, rivalidades, dissenções, facciosismos, invejas, 

embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, sobre as quais vos 

previno, como já vos disse: os que praticam estas acções não herdarão o 

reino de Deus. Pelo contrário, os frutos do Espírito são: caridade, alegria, 

paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

temperança. Contra coisas como estas não há lei. Os que pertencem a 

Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. Se 

vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO (Jo 20, 19-23 ) 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas 

da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio 

Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 

convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 

ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 

«A paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos 

envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o 

Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 

perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».  
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PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
Segunda-feira (21.05) às 21:30 - Reunião dos voluntários da Festa de 

S. João Baptista.  
Precisamos sempre de muitos voluntários: Todos os que quiserem 

ajudar uns nuns serviços outros noutros. A festa é apreciada por 

encontrarem uma comunidade que serve com alegria. Pais da cate-

quese, membros das células, participantes no Alpha, na catequese de 

adultos e em todos os serviços, a paróquia e todos aqueles que não 

estão em nada podem oferecer-se agora. 
 

Terça-feira (22.05) às 21:30: Reunião da Efap 

Ofertório da pastoral da partilha: O ofertório da pastoral da partilha, 

habitual no último Domingo, passa excecionalmente para o Domingo 

seguinte, dia 3 de Junho. 

Sábado - 2 Junho -15 horas – Confissões 6º e 8 anos 
Domingo – 3 Junho - Festa da Vida – Grupo XD – 8º ano 
 

Passeio - Peregrinação  ao Sameiro e ao Bom Jesus de Braga: para 
crianças, pais, catequistas e quem da comunidade quiser participar. 
Preço: 12.50 Euros para adultos e 7 Euros para crianças. Precisamos 
das inscrições com urgência. 
 

Passeio- convívio cultural a Lisboa,  a 9 de junho, ao Teatro Politea-
ma, ver uma revista de Filipe La Feria.  ? Eu saio na próxima e você?  

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
Quarta-feira (23.05):às 21:30: Reunião da Comissão permanente 
 

ASJ – Festa da Vida e do Envio – Dia 2 de Junho às 19h00 
 

Festa da Esperança: Dia 3 de Junho na Eucaristia das 11:00 horas 
 

Profissão de Fé: Dia 3 de Junho às 15h30 
 

Reunião da Comissão permanente do Conselho Pastoral – dia 23 de 

maio, às 21:15 horas na Casa Paroquial 

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

Renovação do Conselho Paroquial, tarefa para a qual todos somos 
chamados a participar: indicando o nome de uma ou duas pessoas da 
zona onde vive ou melhor conhece (agora agregadas em 4 áreas), que 
considera mais apta para tomar parte no novo Conselho Pastoral. 
 

Estas são as 4 grandes zonas que serão representadas por duas pes-
soas cada uma. Ao todo, 8 pessoas. 
 
Combatentes/Brasil [Zonas dos Combatentes, Brasil, 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 [Zonas da Solum [até à Linha e à Av. Fernando Namora], Miguel 
Torga (nascente), Casal da Eira, Huberto Delgado nascente (até à Pra-
ça Heróis do Ultramar)]   
Norton de Matos/Arregaça [Zonas do Bairro Norton de Matos, Carlos 
Seixas, Arregaça, Verde Pinho, Paulo Quintela (Vale das 
Flores)]  
Chão do Bispo/Malheiros/Casa Branca [Zonas do Chão do Bispo, 
Malheiros, Tamonte, Casa Branca, Av. Fernando Namora e Porteladi-
nha/Lad. Portela da Cobiça] 
 

Renovação das equipas coordenadoras e representantes dos grupos 
e movimentos: Estão a decorrer as eleições para os novos represen-
tantes dos grupos e movimentos da paróquia, que durante o triénio 
de 2018/2021 assumirão a responsabilidade dos mesmos, em parceria 
com o pároco. O escrutínio aplica-se ao universo dos elementos que 
atualmente constituem esses grupos e movimentos.  

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

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



Oração do discípulo-missionário 
 Pai Santo, amaste tanto o mundo, que nos enviaste o teu Filho 
unigénito, (Jo 3, 16) ungindo-o com o Espírito Santo e com poder (Act 
10,38) para realizar a salvação de cada homem e de toda a humanidade. 
Pela tua morte e ressurreição, deste uma nova vida ao mundo, 
resgatando-nos do poder do demónio. Assim como tu o enviaste, Pai de 
bondade, assim Ele nos enviou também para continuarmos a sua obra 
em todos os tempos até aos confins da terra (Jo 20, 21-22). 
Reconhecemos, Pai justo, que somos incapazes de cumprir tão grande 
missão, a não ser que tu mesmo nos revistas com a força do Alto com a 
qual ungiste Jesus. Estende a tua mão poderosa, Pai eterno, para se 
realizarem curas e milagres em nome do teu santo servo Jesus (Act 4, 
30). Dá-nos a tua palavra que penetra até ao fundo dos corações e 
concede-nos anunciar com coragem a salvação em nome de teu Filho, 
Nosso Senhor Jesus Cristo (Act 4, 29) que é Deus contigo na Comunhão 
do Espírito Santo. Amen 

 
UNIDADE PASTORAL: AVISOS COMUNS ÀS DUAS PARÓQUIAS 

 

Dia da Igreja Diocesana, Praça Heróis do Ultramar 
No dia 27 de Maio, dia da Igreja Diocesana, manter-se-ão as missas 
vespertinas de sábado em S. João Baptista às 17:30 e de S. José às 
19:00. No Domingo, em S. José, só serão celebradas as missas das 8:30 
da manhã e das 12:15. Na paróquia de S. João Baptista só haverá a 
missa das 21:15. 
A grande missa da Diocese neste dia será  às 17h00  da Praça Heróis do 
Ultramar presidida pelo Sr. Bispo e concelebrada pelos padres da 
Diocese. 
 

Procissão do Corpo de Deus: No dia 31 de Maio celebramos a festa do 
Corpo e Sangue de Cristo. Como é habitual, há muitos anos, temos em 
Coimbra a procissão do Corpo de Deus, às 17:00 em Santa Cruz. 
Que as nossas paróquias, com adoração eucarística permanente, 
manifestem o seu amor à Eucaristia testemunhando num ato público a 
sua fé na presença real de Cristo no pão eucarístico. A missa será na 
praça 8 de Maio às 16:00 e dali seguirá pelas ruas da Baixa até ao Largo 
da Portagem e depois virá pela Ferreira Borges outra vez até á Praça 8 de 
Maio onde se concluirá com a bênção eucarística. 
Que as paróquias levem as 
suas insígnias; cruz e 
estandarte da paróquia. 
Somos todos convidados a 
participar na procissão do 
Santíssimo Sacramento que 
terá lugar na Baixa, com 
missa campal em frente a 
Santa Cruz, seguida da 
procissão. As missas da 
paróquia mantém-se, à 
exceção da das 21:15, em S. 
João Batista,  que é apenas 
dos domingos. 
Uma vez que há adoração 
eucarística nas noites de 
quarta para quinta, 
interrompe-se a adoração 
pelas 10:00 da manhã para a 
preparação da Eucaristia e 
não voltará a haver, nesse dia. 
 

Peregrinação a Fátima (14 de Julho): Todos os anos a Diocese promove 
uma peregrinação aos pés de Nossa Senhora para concluir o ano 
pastoral: Tem sido de enorme riqueza a participação nas peregrinações 
diocesanas, alargando o horizonte da nossa comunhão em Igreja para 
além das fronteiras da nossa paróquia e fazendo-nos entrar em sintonia 
com todas as paróquias e movimentos da Igreja Diocesana. 
Será no dia 14 de Julho. Existem 3 autocarros, já fretados, para a 

Unidade Pastoral e estão 100 lugares reservados na Casa Nossa Senhora 

das Dores para quem quiser almoçar lá.  

Quem preferir levar farnel, pode-o fazer. Com almoço são 20 euros, sem 

almoço são 10 euros. Podem começar a inscrever-se, mediante o 

respetivo pagamento na secretaria das paróquias. 

 

Da Babel ao Pentecostes 

O livro dos Génesis apresenta-nos a narrativa da Babel ((Gen 11,1-9) que 

ajuda a explicar muito daquilo que estamos a viver nos nossos dias, 

tanto no panorama nacional como internacional. Na antiga Babel, a 

humanidade tentou construir uma cidade imponente para exprimir o 

poder e a glória humana. No seu orgulho, quiseram uma cidade em que 

Deus não tivesse lugar e disseram: «Construiremos uma cidade e nela 

uma torre que toque o céu». Mas a humanidade sem Deus vai-se 

deteriorando e cai no niilismo. Entregues a si mesmos, aos seus  

interesses egoístas, às suas paixões, cavam abismos que os separa. 

Parece que este presidente da América cego pelo poder bélico e 

económico do seu país, está a tentar construir a torre de Babel e assim a 

dividir as línguas e os povos. Onde se constrói a Babel constroem-se 

muros que separam.  

O futebol nacional que devia servir para unir na alegria e na boa 

disposição as pessoas que são aficionadas pelo desporto, serve, ao 

contrário, tantas vezes para a violência, para a discórdia, para a divisão, 

gerando ódios fanáticos incompreensíveis.  

Muitos dos estudantes que vão no cortejo da queima das fitas já não 

sabem divertir-se sem o espetáculo degradante do álcool, e de outras 

coisas destrutivas. Estando no Hospital, nessa altura diziam-me os 

médicos que as urgências não paravam com estudantes cheios de 

álcool. Diz-nos a segunda leitura que quando o homem fica entregue a si 

mesmo pratica as obras da carne que são: “luxúria, imoralidade, 

libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdias, ira, 

rivalidades, dissenções, facciosismos, invejas, embriaguez, orgias e 

coisas semelhantes a estas…” não é difícil ver estes vícios na queima das 

fitas, (não em todos claro), no futebol, na política e em tantos lados. 

Pensando nisto tudo pus-me a pensar: «Senhor, quanto o mundo tem 

necessidade de Ti e quanto Te afasta da sua convivência. Não desistas 

de nós, Senhor e continua a derramar sobre nós o teu Espírito». 

O Pentecostes é o contrário da Babel. É a festa da comunhão com Deus 

e com os homens. No Pentecostes Deus vem habitar o coração de cada 

homem e da comunidade que O acolhe e isso só pode trazer caridade, 

alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 

temperança., os frutos do Espírito elencados na segunda leitura. 

Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar, cumprindo o que 

Jesus lhes tinha mandado fazer: permanecer em oração até que viesse 

sobre eles o prometido do Pai, o Espírito Santo. E o Fogo do amor de 

Deus veio sobre cada um deles, e o que criou foi uma grande unidade, 

uma grande comunhão. A Igreja nasceu com a vinda do Espírito Santo e 

a Igreja é um mistério de comunhão. Ela é «como que o Sacramento ou 

sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e de unidade de todo o 

género humano». O Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. Ele 

é o amor em Pessoa, ou melhor, a Pessoa-amor. Onde ele estiver, gera 

comunhão e o sinal dessa comunhão é a unidade das línguas. Todos 

entendem os apóstolos na sua própria língua, quer dizer, quando o 

homem acolhe Deus, a Babel transforma-se na cidade onde os homens 

constroem a paz, o entendimento, a comunhão e se tornam uma 

família. O Espírito é dado para a comunhão e para a missão. Não pode 

haver missão sem comunhão, sem unidade. E ninguém parte se não 

sentir em si a força que o empurre para ir. O Espírito é esse Fogo interior 

do amor de Deus que nos queima, que nos abrasa, que nos entusiasma 

e nos faz vencer o medo e as resistências em anunciar o Evangelho. «Ai 

de mim se não evangelizar», dizia Paulo, cheio deste Fogo. Todos os 

batizados e crismados têm o Espírito Santo, mas isso não basta para nos 

tornarmos evangelizadores. É preciso que estejamos cheios do seu 

Fogo. No Evangelho, Jesus diz: «Assim como o Pai me enviou também 

eu vos envio a vós»; dito isto soprou sobre eles  e disse-lhes: «Recebei o 

Espírito Santo». Ontem, como hoje, precisamos constantemente deste 

Espírito para não ficarmos fechados nas nossas belas igrejas ou 

sacristias. O Espírito impele-nos a «fazer-nos ao largo», a sairmos ao 

encontro do mundo, a irmos com criatividade, a proclamarmos de todas 

as formas possíveis que Jesus está vivo, que, quando lhe abrimos o 

coração, uma nova vida acontece. Deus ama os homens e quer o seu 

bem e a sua salvação. 


