
1ª LEITURA (Is 35, 4-7a)  

Dizei aos corações perturbados: «Tende coragem, não 

temais. Aí está o vosso Deus; vem para fazer justiça e dar a 

recompensa; Ele próprio vem salvar-nos». Então se abrirão 

os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos 

surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do 

mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e as 

torrentes na aridez da planície; a terra seca transformar-se-

á em lago e a terra árida em nascentes de água.  

 

SALMO RESPONSORIAL   

Ó minha alma, louva o Senhor.  

 

2ª LEITURA  (Tg 2, 1-5)  

Irmãos: A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir 

acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia 

entre um homem bem vestido e com anéis de ouro e entre 

também um pobre e mal vestido; talvez olheis para o homem 

bem vestido e lhe digais: «Tu, senta-te aqui em bom lugar», e ao 

pobre: «Tu, fica aí de pé», ou então: «Senta-te aí, abaixo do 

estrado dos meus pés». Não estareis a estabelecer distinções 

entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus 

caríssimos irmãos: Não escolheu Deus os pobres deste mundo 

para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu 

àqueles que O amam?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELHO (Mc 7, 31-37) 

Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, 

passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando 

o território da Decápole. Trouxeram-Lhe então um surdo que mal 

podia falar e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. 

Jesus, afastando-Se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos 

ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os 

olhos ao Céu, suspirou e disse-lhe: «Efatá», que quer dizer «Abre

-te». Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se

-lhe a prisão da língua e começou a falar correctamente. Jesus 

recomendou que não contassem nada a ninguém. Mas, quanto 

mais lho recomendava, tanto mais intensamente eles o 

apregoavam. Cheios de assombro, diziam: «Tudo o que faz é 

admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos falem».  
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Jantar de angariação de fundos: Será no dia 28 Setembro na 

Quinta São Luiz em Pereira do Campo (onde se realizou no ano 

passado). O custo é de 35 euros. Trata-se de um jantar solidário 

de angariação de fundos. Obrigado por querer ajudar.  

O nosso método tem sido mais fácil de organizar. A pessoa que 

puder compra uma mesa e depois vende os bilhetes aos seus 

amigos e assim ficam todos na mesma mesa. Se não conseguir 

vender uma inteira, arranja meia mesa. E assim será ele que 

recebe o dinheiro e o entrega à Manuela facilitando muito a 

organização. No ano anterior reunimos 230 pessoas. Este ano 

queremos chegar pelo menos às 300, pois, estamos cada vez 

mais perto do início das obras de construção do Centro Pasto-

ral. Por favor registem a data, divulguem, convidem familiares 

e amigos.  

 

Paróquia de S. José  
 

HOJE OFERTÓRIO - DIA DA GENEROSIDDE 
 

Catequese de Infância: A catequese terá início na semana de 8 

de Outubro, de segunda a sexta, das 18:30h às 19:30h. 

As matrículas são necessárias para todos anos e não apenas 

para os do primeiro ano. 

As matrículas realizam-se de 10 a 28 de Setembro, entre as 

17:30h e as 19:30h, de segunda a sexta-feira na secretaria da 

catequese de infância, para todos os anos da catequese.  

 

O 1º ano começará com um método novo:  

A Catequese familiar: Será apenas de 15 em 15 dias, na igreja, 

mas os pais, ou alguém que os substitua,  vêm com os filhos e, 

enquanto estes, estão com o catequista, os pais discutem com  

uma animadora a forma possível de, na semana seguinte, po-

derem falar aos filhos  de Deus, continuando eles a catequese. 

Em casa. Assim pais e catequistas são parceiros na educação 

cristã das crianças. Este tipo de catequese está a ser feita em 

muitas paróquias de Portugal com muitos frutos. Será a pro-

posta principal para todos os do  1º ano. Algumas situações de 

impossibilidade dos pais em cumprir este modelo poderão ser 

vistas caso a caso com o pároco. 

 

A.S.J. - As inscrições para o ASJ irão decorrer a partir de dia 10 

até 21 de setembro, entre as 18h30 e as 19h30, no coro alto 

da igreja. 
 

Adoração ao Santissimo - Retomaremos a Adoração perma-

nente a partir do dia 15 de Setembro. 
 

 Percurso Alpha - Jantar de apresentação no dia 27 de setem-

bro, quinta-feira às 20:00h no restaurante Pharmacia,  na Rua 

do Brasil. 
 

Conselho Pastoral - Reunião dia 22 de Setembro das 9:00h às 

17:00h no Seminário Maior. 



abri os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor.» 
A cura do surdo- mudo tem um alto valor simbólico no Novo 
Testamento. O discípulo é aquele que ouve a palavra de Deus e 
deixando-se transformar por ela, proclama o que Deus fez por Ele 
num louvor incessante. A sua boca abre-se para falar d’Ele 
porque o seu coração está cheio do fruto do encontro 
misericordioso com Ele. Como escreveu o papa Francisco, «a 
alegria do evangelho enche o coração e a vida d’aquele que se 
encontrou com Cristo.» 
Quando na celebração vemos as pessoas que não abrem a boca 
para cantar  nem  para  responder  às  orações, quando  poucas  
vezes, ou nunca, falamos do Senhor e proclamamos o seu louvor, 
não estaremos surdos- mudos?  Precisamos do encontro com 
Jesus que cura os surdos e abre os lábios e a minha boca 
anunciará o vosso louvor. 
Que Jesus cure as nossas comunidades da surdez e da mudez, 
para que sejam comunidades missionárias prontas para escutar a 
Deus e proclamar as suas maravilhas. 
Cura os surdos e os mudos ao ponto de não poderem calar o que 
viram e ouviram. 

 
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 

 
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias 

 

Reunião de Adoradores - Dia 19 de Setembro, quarta-feira, das 

21:00h às 22:15h no Salão de S. Tomás, no Seminário Maior. 

 

Abertura Solene do Ano Pastoral - O próximo dia 23 de 

Setembro, vai ser o momento de Abertura Solene do Ano 

Pastoral de toda a Diocese. Este ano, vamos ter uma  conferência 

sobre “A Santidade”, com o Pe. Carlos Carneiro, Jesuíta, às 

15:00h no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, finalizando com  missa na Sé Novas às 17:00h. 

 

Formação Bíblica: Muitos paroquianos nos têm dito que 

gostavam de conhecer melhor a Bíblia e que lhes faz falta 

participarem em encontros de formação a esse nível. Vamos 

começar uma formação séria a partir do próximo mês de 

Outubro. Terá um total de 18 horas distribuídas por seis sábados, 

com 3 horas cada sábado.  

O horário será habitualmente das 15:00 às 18:00 e iniciará dia 13 

de Outubro. O orientador será o Dr Isaías Hipólito, formado em 

Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de Roma. 

 

Paróquia de S. João Baptista 
 

Adoração ao Santissimo - Retomaremos a Adoração  nos 3 dias a 

partir do dia 18 de Setembro. 

 

Células Paroquiais de Evangelização - Início dos encontros  a 

partir do dia  18 de Setembro 

 

Grupo de Oração - Início no dia  11 de Setembro 

 

Catequese - As inscrições podem ser feitas de 3ª a 6ª feira entre 

as 14.30 e as 19, ou ao sábado e domingo antes ou depois da 

missa. 

A  catequese iniciar-se-á na 1ª semana de Outubro. 

 

Percurso Alpha - Jantar de apresentação no dia 21 de Setembro, 

sexta-feira às 20:00h, na paróquia. 

 

 

Meditação 
 

Faz que os surdos ouçam 
 

No início da fé cristã está um encontro com Jesus. Por isso, só há 
fé cristã se houver encontro pessoal do crente com Jesus de 
Nazaré, morto e ressuscitado. Hoje esse encontro acontece pela 
ação do Espírito que nos revela o «rosto» de Jesus e nos leva a 
abrir-nos à sua graça. A categoria de encontro faz parte essencial 
da fé cristã. O P. Nuno Santos, que publicou a sua tese de 
doutoramento sobre a esperança, analisa, demoradamente, 18 
encontros que Jesus teve nos evangelhos com pessoas diferentes 
mostrando como cada encontro termina em alegria, júbilo, 
transformação da vida que ganha uma esperança e um rumo 
novo. 
Hoje o evangelho apresenta-nos mais um desses encontros com 
Jesus, desta vez com um surdo-mudo. Este encontro segue-se 
depois da discussão com os judeus acerca das regras da pureza, 
como escutámos no evangelho de Domingo passado. Jesus partiu 
para território pagão, na Decápole, uma confederação de dez 
cidades mais de cultura grega e não judaica. É aqui que se dá o 
encontro com o surdo. Hoje já não se diz surdo-mudo, pois a 
mudez é uma consequência natural da surdez. De qualquer 
forma trata-se de uma enfermidade dupla. 
Levam-lhe então o surdo e pedem-lhe para impor as mãos sobre 
ele. Jesus faz então alguns gestos que nunca tinha feito até 
agora. Conduz o enfermo à parte, longe da multidão e faz gestos 
sobre ele que os curandeiros faziam habitualmente; «meteu-lhe 
os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua.» Não muda 
os gestos, mas dá-lhes um sentido novo: «Erguendo os olhos ao 
Céu, suspirou e disse-lhe: «Efatá», que quer dizer «Abre-te». O 
gesto de erguer os olhos ao céu não deixa nenhuma 
ambiguidade: Jesus só cura graças ao poder que lhe vem do Pai» 
Quanto ao suspiro, pelo vocabulário em grego, trata-se mais de 
um gemido: é a mesma palavra empregue nos Actos dos 
Apóstolos por Estevão no seu discurso para descrever o 
sofrimento do povo de Israel escravo no Egipto. Paulo emprega a 
mesma palavra para falar da impaciência da criação cativa na 
esperança da libertação: «Toda a criação geme e sofre as dores 
da maternidade esperando a libertação( Rom8, 22) e é empregue 
várias outras vezes sempre no mesmo contexto de sofrimento 
que espera ser libertado. Jesus lança o gemido como quem vive a 
impaciência pela libertação do sofrimento em que aquele surdo 
tem vivido por não poder ouvir nem falar. E eis o surdo curado: 
“Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe 
a prisão da língua e começou a falar corretamente”. A resposta 
do povo, (não esqueçamos que se trata de pagãos) é uma 
proclamação das maravilhas de Deus: “Tudo o que faz é 
admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos falem”. E 
com esta frase nos reenvia à 1ª leitura do profeta Isaías que 
anuncia a era da felicidade para os dias da vinda do Messias:  
“Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os 
ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado e a 
língua do mudo cantará de alegria.” As promessas messiânicas 
são então para todos, judeus e pagãos. E curiosamente, são os 
pagãos quem melhor decifra os sinais. Eles «proclamam», diz-nos 
Marcos. E a palavra não foi escolhida ao acaso. Proclamar 
aparece sempre como o anúncio de algo novo que Deus fez: “É a 
ordem de Jesus aos seus apóstolos depois da sua ressurreição. 
«Ide pelo mundo inteiro e proclamai a Boa Nova». 
Jesus diz ao surdo : Effata, quer dizer : Abre-te. Na celebração do 

batismo dos adultos, o sacerdote lê sempre esta passagem do 

evangelho de Marcos, depois toca os ouvidos e os lábios do 

batizado dizendo: « Effatha», quer dizer: “Abre-te, para 

proclamares, pelo louvor e pela glória de Deus, a fé que Ele vos 

transmitiu”. Parece-nos  ouvir  aqui  a  oração  do salmo: «Senhor  


