
1ª LEITURA (Sof 3, 14-18a)  

Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, 

Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. 

O Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou os 

teus inimigos. O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti, e já 

não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a 

Jerusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. 

O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso 

salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te 

com o seu amor, exulta de alegria por tua causa, como nos 

dias de festa».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.   

 

2ª LEITURA  (Filip 4, 4-7) 

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: 

alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor 

está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma; mas em 

todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de 

Deus, com orações, súplicas e acções de graças. E a paz de Deus, 

que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos 

corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.   

 

EVANGELHO (Lc 3, 10-18) 

Naquele tempo, as 

multidões perguntavam a 

João Baptista: «Que 

devemos fazer?». Ele 

respondia-lhes: «Quem tiver 

duas túnicas reparta com 

quem não tem nenhuma; e 

quem tiver mantimentos 

faça o mesmo». Vieram 

também alguns publicanos para serem baptizados e 

disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-

lhes: «Não exijais nada além do que vos foi prescrito». 

Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que 

devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis 

violência com ninguém nem denuncieis injustamente; e 

contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo estava na 

expectativa e todos pensavam em seus corações se João 

não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: 

«Eu baptizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais 

forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias 

das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo 

e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e 

recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-

á num fogo que não se apaga». Assim, com estas e muitas 

outras exortações, João anunciava ao povo a Boa Nova».   
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de Natal, com um stand na Praça Heróis do Ultramar, junto à Escola 

Dona Maria, de 7 a 23 de Dezembro.!  

  

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).   

 

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.   

 

“ESTE NATAL OFEREÇA ARTE”: Numa iniciativa do Movimento 

Familiar dos Casais de Santa Maria, 

para a ajuda urgente para as obras da 

nossa Igreja e Salão Paroquial. Adquira 

uma litografia representando a 

imagem do Cálice de D. Gueda Mendes 

que remonta à época da nossa 

nacionalidade e é também peça de 

destaque no Museu Machado de 

Castro. Executada pelo artista plástico 

Seixas Peixoto, as litografias são 

assinadas e numeradas pelo punho do 

artista, numa quantidade total de apenas 200 unidades. O custo/

contributo é de 50€ cada exemplar, que poderá adquirir no fim das 

missas na secretaria Paroquial.   

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

REUNIÃO DA EFAP: Dia 18 de Dezembro, terça-feira às 21:30h  

 

CONCERTO MUSICAL: Dia 22 de dezembro, a seguir à missa das 

17:30h, com o Coro dos Professores de Coimbra. 

  

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?  

  

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:  

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.   



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

Remédio para quem tem muito trabalho e anda sempre a correr   

Vive stressado(a)? Não tem tempo para tudo?  Chega a perder a 

calma?  

Há uma boa solução, sabe qual é? A adoração eucarística. É 

verdade. Muitos cristãos o experimentam. Quando, depois de 

muita correria, e algum nervosismo, nos colocamos diante d’Ele, 

todas as coisas ganham a sua justa dimensão e ali reencontramos a 

paz e a tranquilidade. Depois voltamos ao nosso trabalho, 

pacificados, e cada coisa se vai fazendo no seu devido tempo. 

Lembro-me muitas vezes do diálogo do vendedor de comprimidos 

com o principezinho de Saint Exupéry. Relembro-o aqui:  

- Bom dia, disse o principezinho. 

- Bom dia, disse o vendedor.  

Era um vendedor de comprimidos modernos que aplacavam a sede. 

Toma-se um por semana e não é mais preciso beber.  

- Por que vendes isso? Perguntou o principezinho.  

- É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos 

calcularam. Ganhamos  cinquenta e três minutos por semana.  

- E o que se faz, então, com os cinquenta e três minutos?  

- O que a gente quiser...  "Eu, pensou o principezinho, se tivesse 

cinquenta e três minutos para gastar, iria caminhando docemente, 

mãos no bolso, na direção de uma fonte..."  

A fonte para onde podemos dirigir os nossos passos, 

tranquilamente, é a Eucaristia. Aí é-nos oferecida a água viva que 

mata a nossa sede.  

Dê uma hora por semana como adorador. Dê-a de uma forma 

comprometida inscrevendo-se  como responsável por uma hora 

semanal. Ajuda quando se tem um compromisso. Se se inscrever 

ajuda a comunidade que organiza este serviço a ter mais gente 

além de se ajudar a si mesmo(a) pois há dias em que por nosso 

desejo não iríamos, mas o compromisso leva-nos a ir e depois 

ficamos contentes e felizes por ter ido. É um serviço simples que 

pode prestar à sua paróquia mas tão importante para todos.  Se se 

quiser inscrever, fale em S. João Baptista com a Isabel  Pires, tm nº 

918596440 e, em S. José, com a Margarida Cerdeira tm nº 

910662582  

Testemunhos: Há pessoas que nos contam de vez em quando 

testemunhos muito bonitos da experiência que tem sido para elas 

a adoração eucarística. Gostava de partilhar alguns deles na 

medida em que nos forem enviando e autorizando a publicar com 

nome ou sem ele. 

Exemplo : Testemunho de uma família:: «A adoração eucarística 

dá-nos uma grande unidade entre nós, casal, que nos 

comprometemos a adorar o Senhor uma hora por semana na 

paróquia, os dois à mesma hora. Um dia cheguei à adoração 

depois de uma grande discussão com o meu filho. Tinha o 

coração atormentado. Depositei  tudo na adoração e Jesus veio 

colocar a sua paz. Quando entrei em casa tinha uma carta do 

nosso filho a pedir perdão… E tantas outras graças que 

recebemos. cheguei mesmo a deixar de  fumar durante 3 

semanas! Recomecei, é verdade, mas agora muito menos “Alice   

( nome fictício) 

E-mail para enviar testemunhos: 

testemunhosadoracaoeucaristica@gmail.com 
  

Não haverá adoração eucarística na semana anterior e posterior 

ao natal: Recomeçar-se-á a 3 de Janeiro em ambas as paróquias.  
 

RECICLAGEM FORMATIVA PARA OS MINISTROS EXTRA/

ORDINÁRIOS DA DISTRIBUIÇÃO DA COMUNHÃO:  Será no dia 26 

de Janeiro no Seminário maior de Coimbra. Das 9h às 13:00h.  
 

UNIDADE PASTORAL PRESENTE NO MERCADO DE NATAL: As 

Paróquias de S. José e S. João Baptista estão presentes no Mercado  

  

MEDITAÇÃO  
 

A pergunta, «que devemos fazer?» é uma pergunta espontânea que 
aparece na boca daqueles que se deixaram «tocar» interiormente 
pela Palavra de Deus: Encontramos essa pergunta escrita pela pena 
do mesmo evangelista S. Lucas, mas agora no livro dos Atos dos 
Apóstolos. Os habitantes de Jerusalém e de várias regiões do mundo 
então conhecido que ali estavam reunidas no dia de Pentecostes, ao 
ouvirem a pregação de Pedro sobre o acontecimento Jesus, a sua 
vida, morte e ressurreição e o significado de tudo isso para nós, 
ficaram de coração trespassado e perguntaram: «Então que 
devemos fazer, irmãos» E Pedro respondeu: Convertei-vos e peça 
cada um de vós o batismo para remissão dos vossos pecados. 
Recebereis então o Espírito Santo e, com Ele, uma Vida Nova.»  
Agora, depois de ouvir a pregação de João Baptista, também o povo 
tocado no seu coração pelas suas palavras, lança a mesma pergunta: 
«Que devemos fazer»? Esta questão é incontornável para quem se 
encontra com Jesus e fica tocado interiormente pela sua   Palavra 
salvadora fruto da ação do Espírito Santo. A conversão acontece 
quando a Palavra de Deus anunciada, tocando o mais profundo da 
nossa alma como que produz uma ferida de amor no nosso coração, 
nos emociona,  e percebemos que é Deus com o seu toque suava e 
pela força do seu Espírito que está a agir em nós. A partir deste 
“encontro” a pergunta sobre «como devemos viver» virá mais cedo 
ou mais tarde. E se não vier é porque não houve verdadeiro 
encontro. Não é possível encontrarmo-nos profundamente com 
Cristo e não mudar nada na nossa vida. O encontro com a Luz 
gloriosa que é Jesus ajuda-nos sempre a ver a noite e as trevas que 
pairam na nossa vida e a desejar viver de outra maneira. É um novo 
rumo, uma nova orientação, uma nova felicidade. O encontro com 
Jesus gera também compromisso com o bem dos outros e do mundo 
à nossa volta. Não é possível ter uma relação com Jesus e viver 
isolado e desinteressado dos homens e mulheres que vivem à nossa 
volta.  
No texto de hoje o que provoca a pergunta é a palavra de João 
Baptista e a sua pregação emocionante da proximidade do reino de 
Deus. Deus é fiel e aquilo que prometera está a cumpri-lo na vinda 
do Messias. Ele está à porta e João Batista nem se sente digno de 
desatar a correia das suas sandálias. Ele só batiza em água mas o 
que Ele anuncia batiza no Espírito Santo e no fogo do amor de Deus. 
É essa a promessa que Pedro dá nos Atos dos Apóstolos a quem faz 
a promessa: «Recebereis então o Espírito Santo»  
Diante desta notícia os corações ficam tocados e o desejo de acolher 
o Messias cresce; daí a pergunta: “O que devemos fazer?”  
João Baptista propõe três atitudes concretas para quem quer fazer a 
experiência de conversão e de encontro com o Senhor que vem: ao 
povo em geral, João Baptista recomenda a sensibilidade às 
necessidades de quem nada tem e a partilha dos bens; aos 
publicanos, pede que não explorem, que não se deixem convencer 
por esquemas de enriquecimento ilícito, que não despojem 
ilegalmente os mais pobres; aos soldados, pede que não usem de 
violência, que não abusem do seu poder contra fracos e indefesos. 
Repare-se como João Baptista põe em relevo o pecado contra o 
amor: tudo aquilo que atenta contra a vida de um só homem é um 
pecado contra Deus. Quem o comete, está a fechar o seu coração e 
a sua vida à proposta de Cristo. 
 

Oração  
Senhor Jesus, que quisestes nascer na simplicidade de uma gruta   
Na simplicidade de uma família normal, acolhadora, unida e feliz  
Que escolhestes a simplicidade como estilo de vida  
Dá-nos graças, nós te pedimos, de simplificarmos as nossas vidas  
Os nossos projectos, os nossos desejos e objectivos  
Os nossos problemas e as suas soluções  
De percebermos finalmente que a maior beleza da vida  
Se encontra nas coisas mais simples.  
Ajuda-nos a vivermos o Natal com o mesmo espírito de simplicidade  
Ajuda-nos a fazer das nossas famílias e comunidades uma nova 
gruta de Belém. 
Para que possamos finalmente descansar Contigo no colo de Maria, 
a nossa Mãezinha do Céu.  
Amén. 


