
1ª LEITURA (Jer 33, 14-16)  

Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que cumprirei a 

promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá: 

Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David 

um rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça 

na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e 

Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome que 

chamarão à cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’».  

 

SALMO RESPONSORIAL  

Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.   

 

2ª LEITURA  (1 Tes 3, 12-4, 2) 

Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade 

uns para com os outros e para com todos, tal como nós a 

temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos 

corações numa santidade irrepreensível, diante de Deus, 

nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos 

os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e 

recomendamos no Senhor Jesus: recebestes de nós instruções 

sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e 

assim estais procedendo; mas deveis progredir ainda mais. 

Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor 

Jesus.   

 

EVANGELHO (Lc 21, 25-28.34-36)   

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá 

sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia entre 

as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os 

homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai 

suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. 

Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com 

grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a 

acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa 

libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda 

que os vossos corações se tornem pesados pela 

intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e 

esse dia não vos surpreenda subitamente como uma 

armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a face da 

terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que 

possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer 

diante do Filho do homem».  
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 REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL DE S. JOSÉ: Dia  5 de Dezembro: 

Reunião ordinária para  discussão e votação do Orçamento Previsional 

para o ano de 2019 do Centro Social. O Conselho pastoral é assim 

convocado excepcionalmnete para duas reuniões no espaço de uma 

semana, com fins diferentes.  

  

CONCERTO MUSICAL: Sexta-feira, dia 7 de Dezembro com o Coro 

Mozart e o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de 

Coimbra, na nossa Igreja às 21h  

  

CONFISSÕES DAS CRIANÇAS DA CATEQUESE DE INFÂNCIA: De 4 a 7 

de Dezembro na hora da catequese.  

   

CÂNTICOS DE NATAL:  De 10 a 14 de Dezembro, as crianças da 

catequese irão cantar cânticos de Natal (todos os dias será um cântico 

diferente) na entrada principal da Igreja no final da missa das 19h.  

  

CONCERTO MUSICAL:  Domingo, dia 16 de dezembro, pelas 16h, com 

a atuação a capella do Coro Misto da Universidade de Coimbra e 

do Coro Collegium Musicum Almae Matris de Bolonha.  

  

CORREIO DE COIMBRA E AMIGO DO POVO: Deixamos de receber o 

Correio de Coimbra por falta de  pagamento e o Amigo do Povo que 

custa só 10 euros por ano vai-lhe acontecer o mesmo. Quem quiser 

receber o jornal deve fazer o pagamento na secretaria da igreja. 

PREÇO DAS ASSINATURAS  

Anual: Correio de Coimbra | 30 € ; Amigo | 10 € ;  

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

VENDA DE NATAL no ATRIUM SOLUM: À semelhança do ano 

passado, está a decorrer numa loja deste centro comercial uma venda 

de Natal com os artigos manufaturados no Atelier do tempo e do 

saber. Para além de escoar os muitos materiais manufaturados no 

atelier, este espaço pretende ainda ser mais um espaço de 

acolhimento fora dos muros da Igreja: acolhem-se as pessoas, 

escutam-se e, se estiverem interessadas, falamos-lhes das atividades 

em que se podem integrar, dando-lhes desde logo as boas-vindas.  

Este atelier continua a funcionar na nossa paróquia durante as tardes 

de terça-feira e pretende ser sobretudo uma oportunidade para o 

convívio fraterno entre as participantes. É um grupo aberto e por isso 

quem se quiser juntar sera muito bem-vindo.  

  

DOMINGO DA PARTILHA: Rendeu  1200 euros 

  

CONCERTO SOLIDÁRIO DE NATAL COM COIMBRA 

GOSPEL CHOIR: Ainda temos alguns bilhetes disponíveis a 10€ cada 

um para este fantástico concerto que mais uma vez irá encher a nossa 

igreja. É no dia 15 de Dez às 21h30 e o dinheiro recolhido irá para a 

conta da construção. Os bilhetes podem ser adquiridos na secretaria 

de S. João Baptista ou S. José e ainda na loja do Atrium Solum onde 

está a decorrer a venda de Natal.  

  

CATEQUESE: Como já foi noticiado e à semelhança dos anos 

anteriores, durante o Advento, a catequese vai repetir a campanha de 

solidariedade em favor das famílias desfavorecidas apoiadas pela 

paróquia através do Gasc(grupo de ação sócio caritativa). Pede-se a 

colaboração dos pais da catequese na doação de géneros: não tem de 

ser exatamente assim, mas sugere-se este calendário:  

1/2 de Dezembro - leite, óleo, azeite, arroz e enlatados  

8/9 de Dezembro - Farinha, açúcar, V. Porto, sumos e chocolates  

15/16 de Dezembro - Bacalhau, bolo-rei e broinhas  

  

FESTA DO ADVENTO DAS CRIANÇAS: Dia 9 de dezembro às 15h, com 

a projecção de um filme, workshop e lanche partilhado (podem 

trazer um doce ou salgado, ou bebida...). Para o workshop, os pais e 

os filhos devem trazer tesouras e marcadores grossos! 



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

 

REUNIÃO DAS EFAP E DOS CONSELHOS PASTORAIS COM O SR 

BISPO: Terça-feira, dia 11 de Dezembro, as EFAP, os Conselhos 

Pastorais e Conselhos Económicos de ambas as paróquias de S. 

José e S. João Baptista irão reunir com o Secretariado de 

Coordenação Pastoral e com o Sr Bispo no Salão Paroquial de S. 

José. Este encontro está a ser feito em todas as paróquias da 

cidade.  

 

FORMAÇÃO DE ADORADORES: É já na Quinta-feira, dia 6 de 

Dezembro às 21h, no Salão de S. Tomás, no Seminário Maior, com 

o Pe. Dário Pedroso, uma vez que ele está em Coimbra a pregar um 

retiro. Para todos quantos ainda não compraram o livro do qual 

o Pe Dario tem falado, lembramos que eles estão à venda nas 

secretarias de ambas as paróquias pelo preço de 7 euros.  

 

UNIDADE PASTORAL PRESENTE NO MERCADO DE NATAL: A 

Comunidade Paroquial continua a responder ao apelo do nosso 

bispo e do papa de sermos Igreja em Saída. As Paróquias de S. José 

e S. João Baptista estarão presentes no Mercado de Natal, com um 

stand na Praça Heróis do Ultramar, junto à Escola Dona Maria, de 7 

a 23 de Dezembro. Para além da divulgação das actividades 

paroquiais, oferecemos café, chá e pipocas. Todos são bem vindos. 

Apareça e venha conversar connosco!  

  

PEREGRINAÇÃO A LOURDES: Está-se a organizar uma peregrinação 

a Lourdes de 25 a 29 de Abril. Iremos de autocarro e pararemos, à 

ida, em Salamanca, Burgos e Loyola e, à vinda, em Saragoça, 

Madrid e Ávila. Para mais informações, poderá solicitar um 

panfleto na secretaria de uma das paróquias.  

 

VIAGEM À RÚSSIA: Já estão disponíveis panfletos nas secretarias 

de ambas as paróquias com a informação relativa a uma viagem à 

Rússia de 23 a 29 de Agosto. Visita a Moscovo, S. Petersburgo e 

outros locais.  

 

ATENÇÃO: Dia 8 de Dezembro, DIA DE IMACULADA CONCEIÇÃO 

DA VIRGEM SANTA MARIA as missas serão como no domingo. Em 

S. José, a missa de sexta feira, dia 7 de dezembro será 

já vespertina da Imaculada Conceição.  No sábado, dia 8, as missas 

serão às  9:45h; 11h; 12:15h: A das 19:00h do dia 8 de Dezembro 

será já a vespertina do Domingo dia 9 de Dezembro.  

Em S. João Baptista haverá missa vespertina da Imaculada 

Conceição na sexta feira, dia 7 de dezembro às 19:00h. No dia 8 de 

dezembro só haverá a das 10:45 pois a das 17:30 já será vespertina 

de Domingo, dia 9 de Dezembro. 

 

LIVRO LECTIO DIVINA PARA O ADVENTO: Encontra-se à venda nas 

paróquias o Itnerário Espiritual para este Advento. Tem o custo de 

1€ e pode comprá-lo na secretaria da igreja de S. José ou na 

entrada da igreja de S. João Baptista. 

 

Paróquia de S. José  
 

  Hoje dia da Generosidade    

A nossa conta para as obras da igreja, já vai com 46.466,71€, o 

ultimo ofertório da Generosidade (3 e 4 de Novembro) rendeu 

3.797,89€.  

  

MEDITAÇÃO  
 

Começámos o novo ano litúrgico com o 1º Domingo do 
Advento.  Os prefácios das missas do Advento situam-nos 
nas  três dimensões do devir temporal em que o Advento nos 
coloca: Passado, presente e futuro. Passado: Fazemos memória-
atualização da esperança que animou o Povo de Israel durante 
séculos preparando-se para a vinda do Messias. Diz o prefácio: 
“Foi Ele que os Profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com 
inefável amor, João Baptista proclamou estar para vir e mostrou 
já presente no meio dos homens.”   
Mas o Advento vive-se no concreto do hoje da nossa história, 
o Presente:  Por isso acrescenta a oração da Igreja: “Agora, Ele 
vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para 
que O recebamos na fé e na caridade e dêmos testemunho da 
gloriosa esperança do seu reino.  É Ele que nos dá ( hoje) a graça 
de nos preparamos com alegria para o mistério do seu 
nascimento.” Vivendo com Ele na história como Emanuel, Deus 
connosco, não deixa de nos projetar no futuro onde aguardamos 
os novos céus e a nova terra. Por isso a oração continua 
apontando para o futuro;  “Pai Santo, Vós nos escondestes o dia 
e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e juiz da 
história, aparecerá sobre as nuvens do céu revestido de poder e 
majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo 
presente e aparecerão os novos céus e a nova terra.”  Por isso a 
atitude do Advento é a da sentinela vigilante e o verbo mais 
repetido é; “Vigiai”.   
Sejamos práticos: O que fazer neste advento para não ficar só 
nuns bons pensamentos e propósitos:  Sugestões:  Reunir-se com 
um pequeno grupo de mais de 3 pessoas para fazer a lectio 
divina que a Diocese propõe para cada  Advento ou fazê-la em 
família se for difícil reunir com um grupo. Sugestão ainda mais 
simples; A família quando  estiver reunida à hora do jantar, 
acenda uma vela de advento que se vai consumindo até ao natal. 
Quando a acende rezem juntos uma pequena oração onde 
termina por dizer: “Vem Senhor, habita a nossa família, entra em 
nossa casa e no nosso coração como entraste em casa de Zaqueu 
levando-lhe a alegria da salvação. Maranatha, vem Senhor 
Jesus.”  A oração para cada semana da lectio pode também servir 
para ser rezada neste momento na família.  
Que cada um encontre os  gestos práticos para viver melhor o 
Advento. O importante é não ficar só nos bons pensamentos mas 
passar a pô-los em prática.   
 

Oração  
Senhor nosso Deus  
Nós te damos graças pelo Dom da Tua Palavra  
Porque nos permites ver a vida com outros olhos, com um olhar 
de esperança.  
Porque te manifestas justamente quando estamos mais 
fragilizados  
Porque nos renova o ânimo e nos levanta a cabeça em todas as 
nossas lutas e desilusões  
Porque nos fazes acreditar que toda a História se encaminha 
para Ti  
Porque continuas a nascer no nosso coração, em cada Natal, na 
figura de um menino  
Que nos emociona, nos toca e nos faz de novo sonhar  
Te pedimos a Graça de estarmos atentos aos sinais dos tempos  
De Vigiarmos para que não se torne pesado o nosso coração   
Para que o egoísmo, o individualismo não ocupe o lugar que foi e 
sempre será só Teu  
E para que a nossa Oração a Ti, aumente a nossa intimidade 
contigo  
E se transforme em vida e amor concreto para com os nossos 
irmãos.  
Amém”  


