
1ª LEITURA (Miq 5, 1-4a)  

Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pequena entre 

as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há-de reinar sobre 

Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, 

aos dias mais antigos. Por isso Deus os abandonará, até à 

altura em que der à luz aquela que há-de ser mãe. Então 

voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele 

se levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do 

Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á 

em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da 

terra. Ele será a paz».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar,   

mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.  

 

2ª LEITURA  (Hebr 10, 5-10) 

Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não quiseste 

sacrifícios nem oblações, mas formaste-Me um corpo. Não Te 

agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então Eu 

disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado está escrito a meu respeito: 

Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’». Primeiro disse: 

«Não quiseste sacrifícios nem oblações, não Te agradaram 

holocaustos nem imolações pelo pecado». E no entanto, eles são 

oferecidos segundo a Lei. Depois acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu 

venho para fazer a tua vontade». Assim aboliu o primeiro culto 

para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós 

fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de 

uma vez para sempre.  

 

EVANGELHO (Lc 1, 39-45) 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se 

apressadamente para a montanha, em direcção a uma cidade de 

Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel 

ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és 

tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde 

me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na 

verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua 

saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-

aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo 

quanto lhe foi dito da parte do Senhor».   
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 PERCURSO BÁSICO DE INICIAÇÃO AO MANUSEAMENTO DA 

BÍBLIA: dia 5 de Janeiro, sábado, pelas 15h00 no Salão de S. José, 

haverá mais uma sessão do PerCurso Básico de manuseamento da 

Bíblia.  

 

PERCURSO ELA&ELE: Inicia a 19 de Janeiro. Em poucas palavras, 

trata-se de um percurso em “oito jantares românticos”, em que cada 

casal começa uma refeição a dois à luz das velas, passando depois por 

uma apresentação temática intervalada por tempos de diálogo em 

casal, porque não há discussões em grupo. No final de cada sessão, 

são propostos exercícios em casal para casa. Embora seja um 

percurso promovido pela equipa de pastoral familiar da Paróquia de 

S. João Baptista, o tema da religião não é propriamente abordado, 

pelo que é aberto a casais não cristãos, a casais em segunda união e 

a viver em união de facto. As sessões decorrem ao sábado à noite, a 

partir das 20:00 horas, de 15 em 15 dias na sala de cima 

do restaurante Vira-Brasa onde também vai decorrer o segundo 

percurso Alpha de S. José.  

 

NOVO PERCURSO ALPHA: A 25 de Janeiro, às 20:30h, realizar-se-á o 

jantar de apresentação do segundo percurso Alpha de S. José e do 

15º de S. João Baptista.   

 

RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO CORREIO DE COIMBRA: Renove 

ou faça a sua assinatura na secretaria ou diretamente no secretariado 

do jornal.  

 

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”: Continuam à venda as 

litografias do Cálice de D. Gueda Mendes assinadas e numeradas 

pelo punho do artista por 50€ cada exemplar, que poderá adquirir 

na secretaria Paroquial.     

 

ALMOÇO COM OS SEM ABRIGO:  Dia 20 de Janeiro, para não 

multiplicar refeições no natal  achou-se por bem oferecer o almoço 

aos sem abrigo já depois da época natalícia.  
 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

PRÓXIMO DOMINGO: Pastoral da Partilha.  
 

 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA: Quinta feira, 3 de Janeiro. É uma oração 

centrada no coração misericordioso de Deus. Por isso é uma 

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

JANTAR DOS REIS: Continuam abertas as inscrições para o Jantar de 

Reis no dia 5 de Janeiro às 20h : como no ano passado a ementa 

é Tibornada de Bacalhau e o preço é de 10€ por 

pessoa.  As  inscrições podem ser feitas na secretaria da igreja, por 

telefone ou por email.    



vontade devem tentar construir, criando um mundo de 
compreensão, compaixão, solidariedade, caridade, 
união. Devemos deitar abaixo todos os muros físicos e 
psicológicos que nos dividem e dar as mãos uns aos outros. Ele 
será a nossa paz se o deixarmos entrar no mundo através do 
nosso coração e das nossas decisões quotidianas. 
 
 
 

 
 

Oração  
 

A minha alma glorifica o Senhor  
E o meu espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador  
Porque pôs os olhos na 
humildade da sua serva  
De hoje em diante me 
chamarão bem-aventurada, 
todas as gerações  
O todo –poderoso fez em mim 
maravilhas, santo é o seu 
nome  
A sua misericórdia se estende de 
geração em geração sobre aqueles 
que o temem  
Manifestou o poder do seu braço, e dispersou os soberbos  
Derrubou os poderosos de seus tronos, e exaltou os humildes  
Aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos 
vazias  
Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia  
Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão  
E à sua descendência para sempre. 

 
 

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

 

NOITE DE REVEILLON : No ano passado foi no Salão Paroquial 

de S. José, este ano será em S. João Baptista. Abriremos as 

portas a partir das 19h00 e haverá mesas para o Jantar 

Partilhado (entrada gratuita). Quem não quiser gastar dinheiro 

traz comida que põe na mesa comum e quem preferir não estar 

com trabalho a fazer comida  inscreve-se para a refeição que é 

servida por um restaurante (bacalhau com natas ou arroz de 

pato, à escolha – 10€/pessoa). Todos são convidados a trazer 

uma bebida e uma sobremesa de casa. Teremos por volta das 

22:30h uma missa festiva de louvor e ação de graças e antes da 

meia noite esperaremos com os copos na mão o ano 

novo. Abriremos o champagne e brindaremos ao novo ano. As 

inscrições estão abertas nas secretarias, por email e por 

telefone 239 712 451 (S José)  

 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: Recomeça na próxima quinta-

feira, dia 3 de Janeiro, em ambas as paróquias.   

 

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE: O tema destas 

jornadas, “acolher e celebrar” é a temática deste ano pastoral e 

trata-se de um aspeto com tanta relevância pastoral hoje numa 

igreja que quer ser missionária. Além do que ouvimos e 

aprendemos é salutar a nossa convivência uns com os outros. 

Como nos anos anteriores as Jornadas estão abertas a leigos 

que queiram participar. Para quem se inscrever até ao dia 10 de 

Janeiro a inscrição é gratuita; a partir dessa data custará dez 

euros: pode ser feita online no site da Diocese ou 

enviada por e-mail para sdcpastoral.coimbra@gmail.com  

 

  

  

MEDITAÇÃO  
  

Ele será a paz  
  

Às vezes certas afirmações bíblicas, sendo bonitas, podem 
parecer a alguns mais manifestação de um desejo do que 
realidade alcançada. Uma delas é a de que o Messias trará a paz 
ao mundo. Os anjos na noite de natal cantaram: “Glória a Deus 
nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados”. A 
primeira leitura de hoje do profeta Miqueias afirma que nos 
tempos do Messias “viver-se-á em segurança porque Ele 
será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz.” O profeta 
Isaías profetizava que no seu tempo “o cordeiro e o leão 
pastarão juntos, o menino porá a mão no ninho da cobra sem 
que esta lhe faça mal.” Nesse tempo “as espadas 
serão transformadas em relhas de arado e as setas em 
foices”.  “Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até 
ao fim dos tempos.”  
S. Paulo, na carta aos Efésios, afirma o seguinte: “Em Cristo Jesus, 
vós, que outrora estáveis longe, agora, estais perto, pelo sangue 
de Cristo. Com efeito, Ele é a nossa paz, Ele que, dos dois povos, 
fez um só e destruiu o muro de separação, a inimizade: na sua 
carne, anulou a lei, que contém os mandamentos em forma de 
prescrições, para, a partir do judeu e do pagão, criar em si 
próprio um só homem novo, fazendo a paz, e para os reconciliar 
com Deus, num só Corpo, por meio da cruz, matando assim a 
inimizade. E, na sua vinda, anunciou a paz a vós que 
estáveis longe e paz àqueles que estavam perto. O muro da 
inimizade era uma barreira física que separava, no templo de 
Jerusalém, o pátio dos gentios, onde todos podiam entrar, da 
zona onde só os judeus podiam entrar. Era proibidíssimo sob 
pena de morte que um não judeu ou incircunciso pudesse entrar 
nessa zona exclusiva do povo da Aliança. Mas Jesus, pela sua 
morte e ressurreição, criou em si próprio um só povo destruindo 
o muro da inimizade que os separava.  Agora todos somos 
membros da mesma família e já ninguém é estrangeiro ou 
emigrante. Para falar desta unidade e dignidade em Cristo Paulo 
afirma também:  Já não há judeu nem grego; não há escravo nem 
livre; não há homem e mulher, porque todos sois um só em Cristo 
Jesus.  Todas as barreiras de separação entres os seres humanos 
caíram. E isso realizou-se pela oferta de Jesus na cruz. Por isso, S. 
João, que vê com olhos de águia, afirma-nos que no momento 
em que Jesus morreu na cruz o “véu do templo rasgou-se de alto 
a baixo”.  O véu do templo era uma cortina que separava o Santo 
dos santos, o coração do santuário, onde só o sumo sacerdote 
entrava uma vez ao ano, do resto do templo onde o povo se 
situava. O rasgar-do véu do Templo significa que agora, em 
Cristo, no seu corpo morto e ressuscitado, temos todos acesso a 
Deus num só Espírito. Já não precisamos de mediadores pois um 
só é o Mediador, Jesus Cristo. E talvez agora compreendamos 
melhor a segunda leitura de hoje: «Não quiseste sacrifícios nem 
oblações, mas formaste-Me um corpo. Não Te agradaram 
holocaustos nem imolações pelo pecado. Então Eu disse: ‘Eis-Me 
aqui; no livro sagrado está escrito a meu respeito: Eu venho, ó 
Deus, para fazer a tua vontade’»  
A vontade de Deus era que através da incarnação de Jesus, no 
seu Corpo de carne, o culto antigo que dividia os homens fosse 
abolido e surgisse um culto novo, que não é baseado em 
oblações de animais nem outras prescrições rituais mas na oferta 
de Cristo que na sua carne nos reconcilia com Deus e uns com os 
outros estabelecendo a paz. A paz é pois um dom que vem de 
Deus por Jesus, pois Ele fez cair os muros da divisão entre o 
homem e Deus e uns com os outros emas agora é uma tarefa 
que todos os que crêem em Cristo e  todos os homens  de boa 


