
1ª LEITURA (Is 49, 1-6) 
Terras de Além-Mar, escutai-me; povos de longe, prestai 
atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, 
disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha 
boca uma espada afiada, abrigou-me à sombra da sua mão. 
Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na 
sua aljava. E disse-me: «Tu és o meu servo, Israel, por quem 
manifestarei a minha glória». E eu dizia: «Cansei-me 
inutilmente, em vão e por nada gastei as minhas forças». 
Mas o meu direito está no Senhor e a minha recompensa 
está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me, Ele que me 
formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu 
servo, a fim de Lhe restaurar as tribos de Jacob e reconduzir 
os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento aos olhos 
do Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me então: «Não 
basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de 

Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz 
das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da 
terra». 

 O seu nome é João 

 

2ª LEITURA  (Actos 13, 22-26) 
 
EVANGELHO (Lc 1, 57-66.80) 
Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um 
filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe 
tinha feito tão grande benefício e congratularam-se com ela. Oito 
dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o 
nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: «Não, Ele vai 
chamar-se João». Disseram-lhe: «Não há ninguém da tua família 
que tenha esse nome». Perguntaram então ao pai, por meio de 
sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma 
tábua e escreveu: «O seu nome é João».  
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Paróquia de S. José 
 

Catequistas avaliaram ano de catequese 
Grupo de catequistas da paróquia esteve reunido a avaliar o ano de 
catequese. Foi um enorme trabalho ao longo do ano feito com paixão 
e amor a Cristo e à Igreja. Nos grupos de catequese houve uma 
presença mais ou menos assídua, a rondar os 80 % de presenças. Já 
não foi assim na participação na Eucaristia dominical, a parte mais 
difícil dos catequizandos que, diga-se em abono da verdade, não têm 
culpa, pois não podem vir se os seus pais não vierem. Não se 
compreende porque é que muitos pais inscrevem os filhos na 
catequese, se depois não estão dispostos a ajudá-los a serem cristãos 
indo com eles à missa ao Domingo. Sem Eucaristia dominical é como 
semear a seara sem estar disposto a cuidar a sementeira para que 
chegue à maturidade. Mas, graças a Deus, também há pais que 
acompanham os filhos todos os Domingos e dão um testemunho 
encantador dessa solicitude paterna.  

 
 

Próximo Domingo: Dia da generosidade na partilha  
Queremos começar, a partir de Domingo, uma organização 

Pastoral chamada de «pastoral da partilha» destinada à 
consciencialização e evangelização pela prática da Partilha dos Dons, 
intensificando o espírito e o desejo de contribuir com o que somos e 
temos. 

Partilhar é um ato de fé, de compromisso, de gratidão e de 
reconhecimento a Deus pelo que Ele é, e pelo que fez e faz por nós. 
Ao oferecer os Dons da Partilha o cristão expressa a sua convicção de 
pertença a Deus, tanto de si mesmo como de tudo o que possui. 
Antes, portanto, de ser Partilha ela é Ação de Graças. 
 A Bíblia, no Antigo Testamento, recomenda o dízimo como um 
mandamento. No Novo Testamento o homem novo não tem senão a 
lei do amor e por isso S. Paulo, quando fala em partilha, não dá 
nenhum mandamento senão o do amor, dizendo:  « Quem dá que dê 
sem constrangimento pois Deus ama quem dá com alegria». E 
acrescenta citando a Bíblia «Quem pouco semeia também pouco 
colherá; mas quem semeia com generosidade, com generosidade 
também colherá.»(2 Cor 9, 6). 

 A espiritualidade da Partilha implica uma participação na 
vida da comunidade que transcende os limites financeiros. Os fiéis 
participam por estarem envolvidos com a missão da Igreja, por se 
sentirem parte de cada acção evangelizadora da paróquia. Quanto 
maior for a nossa conversão a Cristo e à Igreja, mais sentiremos que 
devemos partilhar generosamente. 

No próximo Domingo será distribuído à entrada um 
envelope a cada pessoa. Depois no ofertório, a seguir a um cântico ou 
oração que faremos todos juntos, cada um irá depositar o seu 
envelope fechado no saco da partilha. 
 As pessoas podem inscrever-se com um tanto por mês, 
segundo as suas possibilidades, e receber um recibo para efeitos de 
IRS pela sua partilha. 
 Trimestralmente serão dadas contas à paróquia do recebido 
em cada mês. A paróquia irá entrar em obras e precisa de muita 
generosidade. 
 

Conferência regional Alpha 
Terá lugar no Seminário Maior de Coimbra uma conferência de 
formação Alpha, a 30 de junho, que preparará as equipas Alpha 
para darem o percurso nas suas paróquias. Participará em 
pleno a nova equipa de S. José formada por 11 pessoas, Rui 
Rato e esposa Sandra, Pedro Pestana e esposa Natércia, João 
Almeida e esposa Manuela, Inês Maurício, Dora Lopes, Nelson 
Mateus e esposa Joana, Isabel Lapa. 
Estarão também outras equipas vindas de diferentes unidades 

pastorais da Diocese e de várias Dioceses do País como Lisboa e 

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



 

Quando descobrimos a nossa missão neste mundo e a levamos a sério, 

tornamo-nos audazes e criativos, transformadores desse mundo. 

Compete-nos ir descobrindo, ao longo da vida, o que quer Deus de nós, 

qual a missão que Ele nos confia. João Baptista foi para o silêncio do 

deserto para ouvir melhor a voz de Deus e receber d’Ele a Palavra e a 

força para viver a sua missão.  

Também nós precisamos deste silêncio para nos encontramos com a 

nossa vocação e a nossa missão. E não só nós como indivíduos, mas 

também cada instituição precisa de descobrir a missão para que existe 

para se focar nela e não se dispersar em todas as direções. O Papa 

Francisco lembra muita vez que a Igreja não é nenhuma ONG 

(organização não governamental), porque quando a Igreja deixa de 

anunciar o evangelho que é a sua principal missão, começa a dispersar-

se em muitas coisas que são boas também, mas não são a razão pela 

qual existe. 

 Mas para além deste aspeto central da festa, há o aspeto da 

alegria gerada pela comunhão fraterna. Aqueles que celebraram juntos a 

Eucaristia continuam agora no exterior a festa da amizade e da 

fraternidade, através da comida, da bebida e do lúdico. 

 O Papa Francisco escreveu que “a alegria do Evangelho enche o 

coração e a vida inteira daqueles que se encontram com 

Jesus” (Evangelii Gaudium, 1). Um santo triste é um triste santo, diz o 

povo. A festa é uma oportunidade de saborear a beleza da vida que, 

mesmo com agruras e dificuldades, não deixa de ser bela quando temos 

fé e temos ao nosso lado os amigos e os irmãos. 

Desejamos a todos os irmãos da paróquia de S. João Baptista que 

aproveitem bem a festa para os dois aspetos que aqui realço: Aprender 

com o padroeiro a amar e a servir a Deus, e a confraternizar com os 

irmãos, acolhendo a todos, dando testemunho da alegria de se sentir 

membro da Igreja. 

 

Paróquia de S. João Baptista 
Hoje, último domingo do mês, dia da pastoral da partilha. 
 

Conselho Pastoral em dia de avaliação 
Dia 4 de Julho—Nas instalações da igreja, das 14.30 às 18:30:  
Reunião de avaliação do Conselho Pastoral com a equipa de 
animação pastoral. 
 

Correio de Coimbra 
Graças a um trabalho excelente do Paulo Farinha, o suplemento 
do Correio vem sempre com muitas notícias desenvolvidas acerca 
da paróquia, com testemunhos de muitas pessoas. Embora 
muitas pessoas fora da paróquia leiam estas notícias, é pena que 
os paroquianos nem cheguem a saber, pois não recebem o jornal. 
Convidamos a assiná-lo e a recebê-lo em sua casa todas as 
semanas por um preço de 30 euros/ ano. 
 

Reunião geral de todas as células paroquiais de evangelização 
No dia 7 de Julho será a reunião de encerramento do ano das 
células paroquiais de evangelização. Começará na paróquia 
às14:30, incluirá a missa das 17:30, no fim da qual haverá um 
lanche ajantarado partilhado. 
 
Paróquia  presente com um stand na feira popular. 
A paróquia tem estado habitualmente na feira do livro , no natal 
esteve no atrium solum, e agora na feira popular. Não queremos 
estar só na igreja, mas ir onde passam as pessoas. Um vídeo 
apresenta a paróquia, os irmãos contactam os transeuntes e 
falam-lhes da paróquia e deixam convites para a catequese dos 
filhos, para o alpha, para as células, para o grupo sócio-caritativo 
e todos os outros. Os catequistas já deram quase todos uma 
noite para estar presentes, mas agradecemos mais pessoas para 
estarem no stand ao menos uma noite. 

 
 

Todos ficaram admirados. Imediatamente se lhe abriu a boca e 
se lhe soltou a língua e começou a falar, bendizendo a Deus. 
Todos os vizinhos se encheram de temor e por toda a região 
montanhosa da Judeia se divulgaram estes factos.  
Quantos os ouviam contar guardavam-nos em seu coração e 
diziam: «Quem virá a ser este menino?». Na verdade, a mão do 
Senhor estava com ele. O menino ia crescendo e o seu espírito 
fortalecia-se. E foi habitar no deserto até ao dia em que se 
manifestou a Israel. 

Reflexão 
O sentido teológico e antropológico da festa 

 
As festas de S. João Baptista são como que a porta de entrada das festas 

religiosas do verão que se vão sucedendo nas nossas aldeias, vilas e 

cidades. 

Celebrar a alegria da vida, o reconhecimento e a gratidão a Deus pela 

criação, fez sempre parte, até hoje, das diversas culturas, tanto no 

paganismo como no cristianismo. É um dado antropológico e cultural. O 

homem precisa de celebrar. Digo «até hoje», porque na sociedade 

tecnicista em que vivemos o homem atual parece perder a capacidade 

de celebrar a festa. O trabalho e a produção eficaz fazem os seres 

humanos entrar num frenesim que os torna incapazes de celebrar a 

alegria da vida. 

Hoje, os dias de festa  são vistos mais como dias sem trabalho, feriados, 

do que festas. Assim, a festa deixa de ter conteúdo e fica vazia sendo 

substituída pelo turismo, viagens sem parar, ou fuga para os locais de 

divertimento, como as discotecas e outros locais. 

Mas a festa é muito mais do que um dia feriado ou do que férias. O 

importante é “viver em festa por dentro. Saber celebrar a vida, abrir-nos 

ao dom do criador. Despertar o melhor que há em nós e que fica 

obscurecido pela superficialidade, a atividade e o ritmo agitado do dia a 

dia.” (Jose Pagola). 

A Igreja ao evangelizar a cultura pagã, transformou as festas pagãs em 

festividades em honra de Cristo, de Nossa Senhora ou dos santos e, 

graças a estas festas religiosas, o povo, ao longo de muitos anos, 

aprofundou e alimentou a sua fé e sentiu o desafio à conversão e 

santidade. Lembro-me que em criança as festas eram antecedidas de 

tríduos preparatórios. Muita gente se preparava para viver cristãmente 

a festa confessando-se e comungando. Ainda hoje os mais velhos assim 

fazem. Como diz D. Jorge Ortiga, «hoje os tempos são outros, mas o 

testemunho dos santos é algo intemporal. Quando evocamos os santos 

e repassamos a sua vida, estamos a colocar a nossa própria vida em 

questão, estamos a criar oportunidades para arrepiar novos caminhos 

de santidade, isto é, de aproximação aos nossos anseios mais íntimos e, 

por isso, queremos, ou devemos querer, alimentar e aprofundar a fé.” 

Quando festejamos S. João Batista, como é agora o caso, podemos ser 

tocados com o seu exemplo: Ele foi um homem de fé e de coragem. 

Reconheceu, antes de todos os outros, que Jesus era o Cristo ou 

Messias. Foi humilde e soube retirar-se no momento certo, o que não é 

nada fácil. Falou daquilo que era essencial com palavras que todos 

entendiam. Viveu para Deus até ao martírio e Deus deu-lhe a vida 

eterna. O Anjo do Senhor diz a Zacarias, no Evangelho de hoje, que João 

“será motivo de grande alegria e muitos hão-de alegrar-se com o seu 

nascimento”. Nós, em festa, alegramo-nos com o seu nascimento e 

desejamos aprender com Ele a saber falar de Jesus com palavras que 

todos entendam, mas sobretudo com uma vida simples e coerente. 

Os textos da missa de hoje falam-nos ainda de um aspeto importante da 

nossa fé:  A  vocação e a missão. O livro de Isaías começa assim “O 

Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o 

seio de minha mãe”…Mas se isso é bem notório acerca de João Baptista 

e de muitos outros personagens bíblicos, temos mais dificuldades em 

pensar que Deus faz o mesmo com cada um de nós. Acreditamos que 

Ele também nos chamou desde o ventre materno e que nos confia uma 

missão neste mundo diferente para cada um? Se para João Baptista foi 

importante saber qual era a sua missão para se focar nela, também o é 

para cada um de nós.  


