
1ª LEITURA (Deut 6, 2-6)  

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o Senhor, teu 

Deus, todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas leis e 

preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa vida, tu, 

os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida de pôr em 

prática o que te vai tornar feliz e multiplicar sem medida na 

terra onde corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o 

Senhor, Deus de teus pais. Escuta, Israel: o Senhor, nosso Deus, 

é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu 

coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As 

palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu 

coração».   
 

SALMO 

Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força.  
 

2ª LEITURA  (Hebr 7, 23-28) 

Irmãos: Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em grande 

número, porque a morte os impedia de durar sempre. Mas Jesus, 

que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Por isso 

pode salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se 

aproximam de Deus, porque vive perpetuamente para interceder 

por eles. Tal era, na verdade, o sumo sacerdote que nos convinha: 

santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado 

acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos 

sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro pelos seus 

próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque o fez de 

uma vez para sempre quando Se ofereceu a Si mesmo. A Lei 

constitui sumos sacerdotes homens revestidos de fraqueza, mas a 

palavra do juramento, posterior à Lei, estabeleceu o Filho sumo 

sacerdote perfeito para sempre.  
 

EVANGELHO (Mc 12, 28b-34)  

Naquele tempo, aproximou
-se de Jesus um escriba e 
perguntou-Lhe: «Qual é o 
primeiro de todos os 
mandamentos?». Jesus 
respondeu: «O primeiro é 
este: ‘Escuta, Israel: O 
Senhor nosso Deus é o 
único Senhor. Amarás o 
Senhor, teu Deus, com todo 
o teu coração, com toda a 
tua alma, com todo o teu 
entendimento e com todas as tuas forças’. O segundo é este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Não há nenhum 
mandamento maior que estes». Disse-Lhe o escriba: «Muito bem, 
Mestre! Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além 
d’Ele. Amá-l’O com todo o coração, com toda a inteligência e com 
todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do 
que todos os holocaustos e sacrifícios». Ao ver que o escriba dera 
uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino 
de Deus». E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.    

……………………………………………………………………………………………………… 

Meditação 
 

Na 1ª leitura de hoje, está contida a oração que o judeu piedoso, 
ainda hoje, reza três vezes ao dia, e que tem por nome “Shema” por  
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REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: Sábado, dia 10 de novembro às 

16h.  
 

MAGUSTO DA PARÓQUIA – Domingo, dia 11, a partir das 15h, no 

Largo da Igreja. Como de costume é organizado pela catequese. Mas 

não é o magusto das crianças da Catequese. É o MAGUSTO DA 

PARÓQUIA. Queremos que seja uma tarde de encontro, de convívio, 

de partilha, de amizade. Com o pretexto das castanhas, que não vão 

faltar. E dos bolos… que as famílias vão trazer. E dos sumos e águas, e 

também, (porque não?), a água pé e a jeropiga para os que têm idade 

para tal. E as violas e guitarras e as gargantas afinadas e os jogos que 

animam a pequenada. Não esqueçam, o que já vem sendo também 

tradição, as ofertas para os gaiatos, sobretudo, material escolar!  

Vão estar cerca de 40 gaiatos connosco para merendar. Vamos 

partilhar com eles não só as castanhas mas mais alguma coisa para a 

merenda. 
 

REUNIÃO DA COMISSÃO DA CAPELA DE CHÃO DO BISPO: Segunda-

feira, dia 12 de Novembro às 21h. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO PARA OS ASSUNTOS ECONÓMICOS: Terça-

feira, dia 13 às 21:15h. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL: Quarta-feira dia 14 de 

Novembro, às 21:30h, será a reunião ordinária do Conselho Pastoral. 

Começar-se-á a preparar a visita pastoral do Sr Bispo à unidade 

pastoral e outros pontos da vida da paróquia.  
 

FESTA DA LUZ - Sábado, dia 17 de Novembro, na Eucaristia das 19h.   
 

REUNIÃO DE MINISTROS DA COMUNHÃO: Quarta-feira, dia 21 de 

Novembro às 21h. 
 

SALAS DE ESTUDO:  As salas de estudo precisam de um professor 

para Filosofia do 10º ano e outro para Geometria Descritiva do 11º 

ano, para ajudar alunos sem possibilidades financeiras. Deixe o seu  

nome e contacto na Secretaria Paroquial. Entraremos em contacto 

consigo! 
 …………………………………………………………………………… 
 

Paróquia de S. João Baptista 
 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA: Quinta feira, 8 de Novembro. 

É uma oração centrada no coração misericordioso de Deus. Por isso é 

uma oração  de louvor e de súplica por todos os que sofrem. 
 

ALMOÇO E MAGUSTO – É dia 11 de Nov e continuam abertas as 

inscrições para comer e para servir. Para uns e para outros, 

desejamos que seja, antes de mais, uma tarde de forte convívio 

fraterno.  O almoço, que se seguirá à eucaristia dominical das 10h45, 

será confecionado aqui na paróquia: são bem-vindos todos quantos 

se queiram juntar à equipa que nesse dia estará a servir. E voltamos a 

lembrar que as sobremesas são bem-vindas! E uma ou outra garrafa 

de vinho, também! É uma boa oportunidade para convidarmos os 

nossos amigos que estão mais afastados da Igreja a virem conhecer a 

paróquia e testemunharem a alegria que experimentamos quando 

estamos juntos em comunidade.  
 

REUNIÃO DE LEITORES:  Será no dia 11 de Novembro, antes da missa, 

às 10h. Todos os que se têm inscrito para o ministério de leitores e 

ainda não tenham feito nenhum encontro de formação acerca de 

como proclamar a Palavra de Deus m público numa assembleia. 
 

FAZER A IGREJA EM PUZZLE: Ao fundo da igreja está 

um quadrado de 2000 peças.  Cada peça que custa 2 

euros é a sua contribuição para a construção em 

puzzle da igreja.  É simbólico mas toca o real. 

Participe adquirindo uma ou mais peças do puzzle e 

seja participante nesta construção. 



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

 

CURSO BÁSICO DA BÍBLIA:  SERÁ NO SALÃO DE S. JOSÉ, DIA 10 DE 

NOVEMBRO, ÀS 15H00.  

Como já foi referido anteriormente, trata-se de um encontro 

extraordinário pensado sobretudo para quem não se sinta à 

vontade a manusear a bíblia: como anotar ou procurar uma citação 

bíblica, por exemplo.  

Este percurso está a decorrer na igreja polivalente de S. 

João Baptista e a próxima sessão será já no dia 1 de dezembro. 
 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ADORADORES: No primeiro 

encontro, em Setembro, o Pe Dário, partindo dos ensinamentos do 

Papa São João Paulo II, referiu que a Eucaristia 

tem 4 polos e desenvolveu o primeiro: a Celebração, a Comunhão, 

o Sacrário e a Adoração. Nessa palestra, centrámo-nos na 

celebração: para o cristão, a eucaristia é o centro para o qual tudo 

converge e é a fonte da qual tudo vem, a missa é dom e dádiva da 

Trindade, um contínuo milagre e renovar do mistério pascal. O 

segundo encontro é já daqui a menos de 15 dias, quinta-feira dia 

15 de Novembro às 21h no Seminário.  
 

RETIRO DE ADVENTO PARA TODA A UNIDADE PASTORAL: Ao 

contrário do que foi noticiado, não será em S. João Baptista mas no 

Seminário Maior de Coimbra. Mantém-se o dia e a hora: daqui a 3 

semanas, dia 25 de Novembro das 09h00 às 17h30 e será 

orientado pelo padre jesuíta Miguel Gonçalves Ferreira do CUMN. 

O facto de ser no seminário permite reservar refeições pelo custo 

de 8€/pessoa. Para quem for demasiado pesado, teremos uma sala 

onde podemos ter almoço partilhado. Está a ser previsto um 

serviço de crianças que permita a participação dos casais mais 

jovens: teremos várias salas para as crianças (0-6 anos, 6-10 e 10+ 

anos), o jardim do seminário, um insuflável (as previsões 

meteorológicas apontam para que não chova nesse fim de 

semana).  

Para facilitar a logística, nos cartórios já está uma folha de 

inscrição. Pode também inscrever-se por email ou seguindo o link 

que está disponível nos sites das paróquias 

e no Facebook.  
   

CONVÍVIOS FRATERNOS DA DIOCESE DE 

COIMBRA: O próximo Convívio Fraterno 

vai realizar-se de 20 a 23 de Dezembro: 

encontro entre jovens, com mais de 17 

anos, que desejam partilhar a fé, de forma 

a aprofundarem a sua relação consigo 

mesmos, com Deus e com os irmãos. 
 

CRISMA PARA ADULTOS: Para todos 

aqueles que se quiserem  preparar melhor 

para o crisma através de alguma catequese  de aprofundamento da 

fé,  irá começar um grupo, em S. José, para as duas paróquias, a 

partir deste mês, até Maio, altura em que haverá o crisma na Sé.  

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

Paróquia de S. José  
 

HOJE: OFERTÓRIO DO DIA DA GENEROSIDADE  
 

A conta para as obras, para onde se dirige mensalmente todo o 

dinheiro do ofertório da generosidade vai em 42.339,82. Vamos 

avançando passo a passo. Ainda este mês esperamos ter um 

orçamento aceitável para darmos luz verde às obras do salão 

paroquial de que a paróquia tanto está a necessitar. Obrigado a 

todos os que, de coração aberto e generoso dão como ato de amor 

a Deus para a Missão que Ele nos confia, pois realmente as obras 

estão ao serviço da missão. 

causa da palavra com que começa «Escuta». Trata-se  de uma 
profissão de fé no Deus único que mantém com todo o povo e com 
cada um dos seus membros uma relação particular e pessoal. «O 
Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único». Daqui nasce a exigência 
de corresponder a este sagrado vínculo com um amor indiviso. 
Todas as faculdades e as atividades do homem hão de estar 
orientadas integralmente para corresponder com amor ao Bem que 
é o Senhor, que é para nós e que age em nosso favor, querendo que 
sejamos felizes para sempre. Esta eleição gratuita por parte de Deus, 
é um dom imenso do qual o povo nunca deve perder a consciência: 
a memória contínua d’Ele, dos seus benefícios e dos seus preceitos é 
para todo o Israel – também para nós hoje, filhos de Abraão 
segundo a promessa – compromisso de uma vida conforme à sua 
vontade e fonte de toda a bênção.  
No Evangelho, o escriba que se  aproxima de Jesus faz uma pergunta 
muito pertinente. Entre tantos preceitos que a lei contém e cuja 
multiplicidade nos pode desorientar e tirar a esperança, precisamos 
de voltar a encontrar um centro de gravidade, um fio condutor para 
o caminho da vida. Jesus leva-o simplesmente àquele que unifica 
tudo, ao Uno, aquele que é (Yaveh) e envolve cada ser num abraço 
vivificante. Ele é o Amor e é o nosso Deus. Como, então, não nos 
oferecermos totalmente a Ele? A multiplicidade fica unificada pelo 
amor de Deus que pede todo o amor do homem, porque Ele nos 
amou primeiro. São muitos os nossos afetos, amizades, relações 
interpessoais; às vezes, sentimo-nos «triturados»…  
“Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração”. Se lhe damos 
tudo, por outro lado, já o que vem d’Ele, será o Espírito de amor que 
virá a nós e amará em nós. São muitas, demasiadas, as coisas que 
temos que fazer, os compromissos a que temos que responder, as 
atividades que temos de levar por diante: Amemos o Senhor com 
todas as nossas forças e Ele será a força que nos sustenta na 
vertiginosa corrida da nossa vida quotidiana. Aliás, Ele mesmo nos 
segredará o que é essencial e a sermos capazes de deixar o 
acessório, a escolher a melhor parte. Se tendemos para esta única 
direção, seremos impulsionados pelo mesmo Senhor para a direção 
dos irmãos. O mandamento do Senhor é uno, mas tem dois aspetos, 
porque aprender a amar de todo o coração a Deus significa fazer-se 
próximo de cada homem. Aliás, o teste de verdade de que amamos 
realmente a Deus é o amor aos irmãos, de modo particular àqueles 
de quem não esperamos receber a recompensa. Foi  assim que 
amou Jesus. “Sim, o amor vale mais do que todos os holocaustos e 
sacrifícios”. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

DIOCESE REVELA INICIATIVAS  
PARA O DIA MUNDIAL DOS POBRES  

   

D. Virgílio Antunes desafia paróquias a «um forte encontro» com os 
mais carenciados na semana entre 11 e 

18 de novembro    
 

Coimbra, 18 out 2018 (Ecclesia)  
A Diocese de Coimbra vai assinalar no 
dia 18 de novembro o 2.º Dia Mundial 
dos Pobres, com uma celebração aberta 
à comunidade e que congregará todos 
os agentes da pastoral da caridade da 
região. O programa do evento, que terá 
lugar no Convento de Santa Clara a 
Nova, começa com “um almoço 
solidário” destinado aos mais 
carenciados, com a participação do 
bispo de Coimbra. D. Virgílio Antunes e do Vigário Episcopal, P. Jorge 
Santos. A partir das 16h30 O Bispo de Coimbra presidirá à Eucaristia 
deste Dia Mundial dos Pobres. Antes disso, pelas 15h00, tem lugar a 
conferência ‘Este pobre clama e o Senhor o escuta’, com 
intervenção do presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro 
Vaz Patto. A diocese explica que o local escolhido para estas 
iniciativas “pretende trazer para a atualidade o testemunho da 
Rainha Santa Isabel, ícone do amor aos pobres na cidade de Coimbra 
e em Portugal”.   


