
1ª LEITURA (Sab 2, 12.17-20)  

Disseram os ímpios: «Armemos ciladas ao justo, porque nos 

incomoda e se opõe às nossas obras; censura-nos as 

transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. 

Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, observemos 

como é a sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, 

Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. 

Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua 

mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à 

morte infame, porque, segundo diz, Alguém virá socorrê-lo.  

 

SALMO RESPONSORIAL   

O Senhor sustenta a minha vida.  

 

2ª LEITURA  (Tg 3, 16 – 4, 3) 

Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e 

toda a espécie de más acções. Mas a sabedoria que vem do alto 

é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia 

e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça 

semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vêm 

as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é 

precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? 

Cobiçais e nada conseguis: então assassinais. Sois invejosos e não 

podeis obter nada: então entrais em conflitos e guerras. Nada 

tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis 

mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões.  

 

EVANGELHO (Mc 9, 30-37) 

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através 

da Galileia. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque 

ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai ser 

entregue às mãos dos homens, que vão matá-l’O; mas Ele, três 

dias depois de morto, ressuscitará». Os discípulos não 

compreendiam aquelas palavras e tinham medo de O interrogar. 

Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus 

perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?». Eles ficaram 

calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual 

deles era o maior. Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e 

disse-lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e 

o servo de todos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio 

deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber uma destas 

crianças em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me receber 

não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou».  
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Oração de intercessão - Ao Domingo, após a missa das 10:45h, 
há oração de intercessão por quem precisar e a ela quiser 
recorrer.  
Haverá sempre 2 ou 3 pessoas disponíveis para rezar pelas 
pessoas que manifestarem esse desejo. 

 

Jantar de angariação de fundos: É com alegria e de coração 
grato que temos já perto de 300 pessoas inscritas! E vamos ter 
animação musical. É já na próxima sexta-feira na Quinta São 
Luiz em Pereira do Campo. O custo é de 35 euros por pessoa e 
ainda temos lugares disponíveis: inscreva-se!  
(igrejasaojoaobaptista@gmail.com ) 
 
Grupo de Oração - 3ª feira, 25 Set, às 21:00, na Igreja: inicia 
com um tempo forte de louvor. 

 
Paróquia de S. José  

 

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 começaram no dia 10 e vão até ao dia 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. 
 
A.S.J. - As inscrições para o ASJ estiveram a decorrer até ao  
dia 21 de setembro.  Para quem se esqueceu e deixou passar a 
data, ainda se pode inscrever entre as  18h30 e as 19h30, no 
Coro alto da Igreja . 
 
Escuteiros - O Agrupamento 347 São Jorge da Igreja de São 
José lança-te o desafio e tem inscrições abertas para novos 
escuteiros: Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros. 
Se estás interessado em saber mais informações, aparece ao 
sábado à tarde, a partir do dia 22 de Setembro, pelas 16h na 
sede dos escuteiros. 
 
Percurso Alpha - Jantar de apresentação no dia 27 de 
setembro, quinta-feira às 20:00h no restaurante 
Pharmacia,  na Rua do Brasil. Faça a sua inscrição na secretaria 
paroquial ou para o nosso mail:  
igrejasaojosecoimbra@gmail.com 
 
Português para Estrangeiros - Estão abertas as inscrições na 
secretaria paroquial, no âmbito do PAI (Projeto de Apoio aos 
Imigrantes). As aulas funcionarão de segunda a quinta- feira 
entre as 18h00 e as 19h30, nas salas da cave da Igreja. 
 

Salas de Estudo - Vão começar a sua actividade as Salas de 

Estudo, de apoio a alunos com dificuldades, a partir de segunda

-feira, dia 24 de Setembro às 15h, na cave da Casa Paroquial.  

 

……………………………………………………………………………………………… 



Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias 

 

Hoje às 15h00 no Auditório da Faculdade de Direito da 

Universidade, Abertura Solene do Ano Pastoral com conferência 

pelo P. Carlos Carneiro “A Santidade no Quotidiano“ seguida de 

Eucaristia na Sé Nova, às 17h00. Participe. 

 

Formação Bíblica: Já várias pessoas se estão a inscrever no 

percurso bíblico. Inscreva-se também, no cartório/secretaria de 

uma das paróquias ou online em https://goo.gl/uSTNqK . 

O horário será habitualmente das 14:30 às 17:30 e iniciará dia 13 

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

Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de Roma. Este 

curso é gratuito. Pede-se a todos os interessados o favor de se 

inscreverem apenas para termos noção do tamanho da sala que é 

preciso arranjar. 

 

Jornadas de Pastoral - Para possibilitar uma maior participação 

dos leigos, serão nos dias 5 e 6 de Outubro (sexta-feriado e 

sábado) no Colégio de S. Teotónio, subordinadas ao tema 

“Organização e liderança ao serviço da missão da Igreja”. As 

inscrições podem ser feitas em https://goo.gl/wAz5Pu ou na 

secretaria paroquial.  

 

Curso básico de teologia - A Diocese de Coimbra continua a 

apostar numa proposta de formação de leigos a aproveitar, com 

a Escola de Teologia e Ministérios. Porque saber não é uma 

obrigação só dos padres. E porque muito mais dificilmente os 

cristãos participarão ativamente na vida da Igreja se não tiverem 

formação. Todos os cursos desta oferta formativa funcionam no 

Seminário Maior aos sábados e nos períodos letivos normais, já a 

partir de 13 de Outubro. Saiba mais em https://goo.gl/7mWJYX 

ou por telefone: 239 792 344 

Para este ano estão também previstos dois mini-cursos 

denominados Outros Olhares, um sobre a visão cristã da ecologia 

e outro sobre temas difíceis da Bíblia. 

 

Escola Diocesana de Música Sacra - Embora os testes de 

admissão ao Curso Geral de Música Litúrgica e Curso de 

Instrumento já tenham decorrido neste sábado, continuam 

abertas as inscrições para estes cursos. A animação musical das 

nossas celebrações litúrgicas é, como sabemos, de importância 

vital e é importante que todos nos sintamos responsáveis, 

segundo os dons e carismas de cada um. Saiba mais em https://

goo.gl/7mWJYX ou por telefone: 239 792 344 

 

Formação de Adoradores - O Salão de S. Tomás  no Seminário 

Maior foi quase pequeno para acolher cerca de duas centenas de 

pessoas que semanalmente aceitaram passar pelo menos uma 

hora em adoração diante do Senhor presente na hóstia 

consagrada. Quem não pôde estar pode sempre visualizar a 

gravação em https://goo.gl/xHUN6z  

 

Paróquia de S. João Baptista 

 

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. 
 
Reunião de catequistas - Haverá reunião de catequistas na 
próxima 3ª feira, dia 25, às 21 horas em S. João Baptista. 

Meditação 
 

Jesus continua a formar os seus discípulos, os de ontem e os de 
hoje, sobre como deve ser o pensamento e a ação dos que 
quiserem herdar o reino que Ele veio inaugurar. A Nicodemos e 
em tantas outras circunstâncias Jesus disse: « É preciso nascer de 
novo! Se não converterdes a vossa maneira de pensar e de agir 
não podeis ser meus discípulos e entrar no reino. Ouvimo-lo 
dizer a Pedro no Domingo passado: -«passa para trás de mim, 
Satanás, porque não tens em ti os pensamentos de Deus  mas os 
dos homens.» Depois ensina-lhes que para O seguir é preciso 
renunciar a si mesmo, pegar na cruz e aprender a dar a vida para 
a receber em plenitude.  No evangelho de hoje, Jesus continua o 
seu ensino sobre o mesmo tema, mas S. Marcos diz-nos que os 
discípulos nem entendiam aquelas palavras, ou então intuíam-
mas tinham receio de que o que eles pensavam que Ele queria 
dizer era mesmo isso. E Jesus voltava a falar da sua entrega nas 
mãos dos homens que o haviam de matar mas que ressuscitaria  
ao terceiro dia. O mais espantoso que manifesta até que ponto 
os discípulos estavam noutra onda, é que, enquanto Ele lhes 
falava de humilhação e morte, eles discutiam, à socapa, entre 
eles, sobre qual deles seria o maior quando Jesus instaurasse o 
Reino como eles o imaginavam. Se Jesus não fosse o Mestre 
cheio de amor e paciência,  teria desistido dos seus discípulos. 
Mas isso dá-me tanta esperança! Se Ele não desistiu daqueles 
doze que eram tão caturras, talvez eu possa ter confiança que 
também terá paciência com a minha lentidão a converter-me ao 
seu pensamento e a viver como Ele deseja. «Então, Jesus sentou-
Se, chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o primeiro 
será o último de todos e o servo de todos». 
O desejo de grandeza e de prestígio, «a glória de mandar e a vã 
cobiça”, segundo as palavras do velho do Restelo, estão tão 
enraizadas no coração do homem velho, marcado pelo pecado, 
que é como o alcarracho que até a monda química tem 
dificuldade em destruir.  Basta ver o que fizemos com a palavra 
ministro que vem do latim da palavra minus minor, o mais 
pequeno, o menor, como Jesus disse hoje: Quem quiser ser 
grande faça-se o ministro de todos, o mais pequeno. Mas hoje na 
vida civil  e eclesiástica, o ministro é o maior. Mesmo aqueles 
que receberam ministérios laicais na igreja não conseguem fugir 
a esta tentação permanente de tirarmos proveito do cargo a que 
fomos chamados a servir os outros. É necessária uma vigilância 
contínua do nosso coração para não escorregarmos no plano 
inclinado de nos elevarmos sobranceiramente com aquilo que 
nos deveria fazer ainda mais humildes. 
Na Basílica de S. Pedro no Vaticano está escrito a letras imensas: 
«Servus servorum Dei» É um dos títulos do papa, aliás belo: 
Servo dos servos de Deus. Os papas que mandaram construir a 
basílica eram tudo menos servos dos servos de Deus. Foi preciso 
esperar  muitos anos para que os últimos papas a partir de João 
XXIII começassem a tentar levar mais a sério o evangelho do 
serviço e da humildade. 
A segunda leitura, tirada da carta de S. Tiago, previne-nos contra 
as paixões que lutam nos nossos membros; Diz ele que essas 
paixões são a causa de muitos dos nossas males, desordens, 
invejas, divisões e guerras. Ele afirma mesmo que pedimos a 
Deus coisas que não obtemos porque pedimos mal levados 
apenas pelos nossos interesses egoístas e pelas nossas paixões. 
S. Paulo no capítulo 12 da carta aos Romanos diz: “Não vos 
acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, 
adquirindo uma nova mentalidade” para viverdes segundo a 
vontade de Deus. De facto o mundo e a sua forma de viver 
exerce sobre nós um poderoso atrativo e é muito mais fácil 
deixarmo-nos moldar por ele do que pelos ensino de Jesus e a 
vontade de Deus. Mas só seremos sal da terra e luz do mundo se 
nos dispusermos a seguir Jesus na nossa forma de pensar e de 
atuar.  


