
1ª LEITURA (Bar 5, 1-9)  

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para 

sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o 

manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o 

diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar o teu esplendor 

a toda a criatura que há debaixo do céu; Deus te dará para 

sempre este nome: «Paz da justiça e glória da piedade». 

Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha para o Oriente: vê os 

teus filhos reunidos desde o Poente ao Nascente, por ordem do 

Deus Santo, felizes por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te 

deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora é 

Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como filhos de 

reis. Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas 

seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de 

que Israel possa caminhar em segurança, na glória de Deus. 

Também os bosques e todas as árvores aromáticas darão 

sombra a Israel, por ordem de Deus, porque Deus conduzirá Israel 

na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que 

d’Ele procedem.  

 

SALMO RESPONSORIAL  

O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 

 

2ª LEITURA  (Filip 1, 4-6.8-11) 

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com alegria por 

todos vós, recordando-me da parte que tomastes na causa do 

Evangelho, desde o primeiro dia até ao presente. Tenho plena 

confiança de que Aquele que começou em vós tão boa obra há-de 

levá-la a bom termo, até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha 

de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe 

peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e 

discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos 

torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, na plenitude dos 

frutos de justiça que se obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória 

de Deus. 

 

EVANGELHO (Lc 3, 1-6) 

No décimo quinto ano do reinado 

do imperador Tibério, quando 

Pôncio Pilatos era governador da 

Judeia, Herodes tetrarca da 

Galileia, seu irmão Filipe tetrarca 

da região da Itureia e Traconítide 

e Lisânias tetrarca de Abilene, no 

pontificado de Anás e Caifás, foi 

dirigida a palavra de Deus a João, 

filho de Zacarias, no deserto. E 

ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de 

penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro 

dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 

‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam 

alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; 

endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas 

escarpadas; e toda a criatura verá a salvação de Deus’».  
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 Paróquia de S. José  

 

ALMOÇO DE REIS: Almoço de angariação de fundos para as obras da 

Igreja e de aprofundamento dos laços da comunhão faterna. Dia 6  de 

Janeiro, no Salão Paroquial da Igreja iremos realizar o nosso  1º 

almoço de angariação de fundos para as obras da Igreja. O almoço 

será a seguir à missa das 12:15h. As inscrições podem ser efetuadas 

na secretaria da igreja.  O custo do almoço será de  10€ por pessoa.   

  

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.  

  

CONTRIBUTO PAROQUIAL: Para todos os que quiserem, encontram-

se nas entradas da igreja envelopes do Contributo Paroquial anual. 

Dentro, uma folha para escreverem o nome e o número de 

identificação fiscal, para o mesmo efeito. Obrigado pela vossa 

colaboração e generosidade.   

   

ARCA DE NATAL: Recolha dias 15 e 16 de dezembro.  

Como já é habitual, o Centro de Acolhimento João Paulo II e os 

Vicentinos estarão à porta a recolher alimentos ou outros 

donativos, para que as cerca de 300 famílias assistidas, possam 

receber um Cabaz de Natal e ter um Natal um pouco melhor. 

Contamos com a vossa generosidade uma vez mais!  

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA -  Na próxima quinta-feira, dia 13 às 

21:30h aqui na Igreja, orientada pelos irmãos da Comunidade 

Emanuel.  

  

VENDA DE NATAL no ATRIUM SOLUM: Continua a decorrer numa 

loja deste centro comercial uma venda de Natal com os 

artigos manufaturados no Atelier do tempo e do saber. 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. Já passou por lá?  

  

CONCERTO SOLIDÁRIO de Natal com Coimbra Gospel Choir: Poucos, 

mas ainda temos alguns bilhetes disponíveis a 10€ cada um para este 

fantástico concerto que no próximo sábado irá encher a nossa 

igreja. 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.  

  

REUNIÃO DE LÍDERES DAS CÉLULAS – Dia 10, às 21h30 na Casa 

Paroquial  

 

CONVÍVIO DAS CÉLULAS: No próximo sábado, dia 15 às 14:30h na 

Igreja.  

 

CATEQUESE: Continua ativa a campanha de solidariedade em favor 

das famílias desfavorecidas apoiadas pela paróquia através do Gasc

(grupo de ação sócio caritativa). Quem se esqueceu hoje ou na 

semana passada, ainda vai a tempo:  

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  

  

JANTAR DOS REIS: À semelhança dos outros anos, iremos realizar um 

jantar para angariação de fundos no dia 5 de Janeiro às 20h com o 

custo de 10€ por pessoa.  As  inscrições podem ser efetuadas na 

secretaria da igreja.  



Oração  
“Senhor Jesus, neste Natal 
Te pedimos a Graça de preparar os nossos corações 
De sarar as nossas feridas, de preencher o vazio 
Que sentimos quando estamos longe de Ti! 
Aumentai em nós a fé, a esperança e caridade 
Preparai os caminhos das nossas familias 
Concede-nos a humildade de pedir perdão e o dom da reconciliação 
Fazei dos nossos lares a gruta de Belém, cheia de harmonia e paz 
Preparai os caminhos da nossa Igreja 
Que ela seja testemunho da tua alegria, do teu entusiasmo e da 
tua entrega 
Enchei-a de dinamismo missionário 
Promovei Senhor, nós te pedimos, uma profunda comunhão 
Entre todos os membros 
Preparai os caminhos do mundo 
Suscitai líderes com coragem de lutar pela verdade, 
Pela justiça e pelo amor 
Defendei os pobres, os doentes, os marginalizados 
E visitai a todos neste Natal, com o dom do Vosso Amor 
Amén.” 

 
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.   

  

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:   

 Missas de natal em São José: Missa do galo: às 24:00h e em São 

João Baptista às 23:00h. As missas do dia serão as normais 

de Domingo exceto a das 21.15 de S. João Batista que é 

exclusivamente dominical.  

 

 CONFISSÕES: Haverá um maior número de Padres para 

confissões na Igreja de Santa Cruz (2ª a 6ª feira — 9h30 - 10h50; 

16h00 – 17h20); (Sábado — 9h30 - 10h50) 

Confissões nas Paróquias: depois da missa das 8:30h durante a 

semana e uma hora antes da missa da tarde (19h) na quarta e na 

sexta-feira em S. José e na terça e quinta-feira em S. João 

Baptista e ainda sexta-feira entre as 16h e as 18h (S. José).   

  

MEDITAÇÃO  
 

ABRIR CAMINHOS NOVOS   

       Os primeiros cristãos viram na atuação de João Baptista o 
profeta que preparou decisivamente o caminho para Jesus. Por isso, 
ao longo dos séculos, as palavras do Baptista converteram-se num 
apelo urgente a preparar os caminhos que nos permitem acolher a 
Jesus entre nós. Ele é por isso chamado o precursor do Senhor.  
 S. Lucas resumiu a sua mensagem com este grito tirado do profeta 
Isaías: “Preparai o caminho do Senhor”. Como escutar este grito na 
Igreja hoje? Como abrir caminhos para que os homens e as 
mulheres do nosso tempo possam encontrar-se com Ele? Como 
acolhê-lo nas nossas comunidades? Estas são perguntas 
fundamentais a que a  Igreja tenta dar resposta.  
       A primeira coisa de que a Igreja se vem consciencializando já 
desde o Concílio Vaticano II é a de que precisamos de um contacto 
mais vivo com a pessoa de Jesus. Não é possível aos cristãos 
alimentarem-se só de doutrina religiosa. Ninguém pode seguir um 
Jesus abstrato. Precisamos de sintonizar vitalmente com Ele, deixar-
nos atrair pelo seu estilo de vida, contagiar-nos pela sua paixão por 
Deus e pelo ser humano.  
 No meio do “deserto espiritual” da sociedade moderna, a 
comunidade cristã deve ser o lugar de acolhimento do Evangelho de 
Jesus. É nela que nos reunimos como crentes com mais ou menos fé, 
para escutar os relatos do Seu Evangelho. Acolhendo-os com fé 
damos-Lhe a Ele a oportunidade de penetrar com a sua força 
humanizadora os nossos problemas, crises, medos e esperanças. E 
saímos do encontro mais fortalecidos, mais libertos.  
Não podemos esquecer, nos evangelhos não aprendemos a doutrina 
académica sobre Jesus, destinada a envelhecer ao longo dos séculos. 
Na Eucaristia em que nos reunimos para estar com Ele e escutar o 
seu evangelho também não se trata de aprender doutrina. Trata-se 
de estar com Ele e deixar-nos tocar pela sua graça. Trata-se de 
continuamente reaprendermos um estilo de viver realizável em 
todos os tempos e em todas as culturas: O estilo de vida de Jesus. A 
doutrina não toca o coração, não converte nem enamora. Jesus sim.  
Tenho-me encontrado no fim da missa, à semana, com um 
«buscador da fé” que nos inspira muita simpatia. Não 
é batizado mas tem uma grande sede espiritual. Já leu muita coisa 
sobre varias religiões orientais e sobre o islão mas como 
nasceu num país de tradição cultural cristã é aí que alimenta a sua 
busca. Nunca se fez catecúmeno para ser batizado porque teme que 
o queiram dogmatizar ou encurralar num caminho único. Como 
anunciar o Evangelho a alguém que deseja permanecer neutro em 
relação a todas as religiões? A questão é que temos estado no nível 
das ideias…e foi quando percebi isso que lhe perguntei: «Já leste 
alguma vez os evangelhos de Jesus?» «Ainda não, respondeu». 
Então ofereci-lhe a Bíblia inteira e disse-lhe: Lê o evangelho de S. 
Marcos e depois de o leres voltamos a conversar.  
       Sem nos encontramos com a pessoa de Jesus ficamos nas 
ideias…e as ideias não nos convertem. É o encontro com Ele que nos 
faz deixar de ser neutros e fazermos a opção de um caminho. O 
caminho de Jesus que para nós é o caminho da salvação pois “não 
existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser 
salvos?” Como diz José Pagola, “a experiência direta e imediata com 
o relato evangélico faz-nos nascer para uma nova fé, não por via do 
“endoutrinamento” ou da “aprendizagem teórica”, mas pelo 
contacto vital com Jesus. Ele ensina-nos a viver a fé não por 

obrigação, mas por atração. Faz-nos viver a vida crista não como 
dever, mas como contágio. No contacto com o Evangelho 
recuperamos a nossa verdadeira identidade de seguidores de 
Jesus. O segredo de toda a evangelização consiste em pôr-nos 
em contacto direto e imediato com Jesus. Sem Ele não é possível 
engendrar uma nova fé.”  
       O percurso Alpha é isto mesmo. Pôr as pessoas em contacto 
com a pessoa de Jesus e por isso serve para não crentes e para 
crentes de há muitos anos que podem ter 
sido endoutrinados, sacramentalizados mas porventura faltou o 
encontro vital com Jesus que faz surgir uma nova maneira de crer e 
de viver. 


