
1ª LEITURA (Sir 3, 3-7.14-17a)  

Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a 

autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos 

pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem 

honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido 

na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe 

obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice 

do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua 

mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o 

desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade 

para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em 

desconto dos teus pecados.  

 

SALMO RESPONSORIAL  

Ditosos os que temem o Senhor,  

ditosos os que seguem os seus caminhos.  

 

2ª LEITURA  (Col 3, 12-21) 

Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos 

de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, 

mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos 

mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como 

o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de 

tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em 

vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar 

um só corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós com 

abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes 

uns aos outros com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos 

inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo 

o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do 

Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, sede 

submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, 

amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos, 

obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, 

não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo.  

 

EVANGELHO (Lc 2, 41-52) 

Os pais de Jesus iam todos os 

anos a Jerusalém, pela festa 

da Páscoa. Quando Ele fez 

doze anos, subiram até lá, 

como era costume nessa 

festa. Quando eles 

regressavam, passados os 

dias festivos, o Menino 

Jesus ficou em Jerusalém, 

sem que seus pais o 

soubessem. Julgando que Ele 

vinha na caravana, fizeram 

um dia de viagem e 

começaram a procurá-l’O 

entre os parentes e 

conhecidos. Não O 

encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Passados três 

dias, encontraram-n’O no templo, sentado no meio dos doutores, a 

ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que O ouviam  
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  PERCURSO BÁSICO DE INICIAÇÃO AO MANUSEAMENTO DA BÍBLIA: 

Relembramos que no próximo sábado, dia 5 de Janeiro, teremos a 2ª 

sessão do curso básico que decorrerá em S. José, no salão. A próxima 

sessão do PerCurso Bíblico com o Dr Isaías Hipólito será, como previs-

to, no dia 26 de Janeiro.   
 

PERCURSO ELA&ELE: Inicia a 19 de Jan. Lembramos que estão aber-

tas as inscrições para este percurso. Ao fundo da Igreja estão flyers 

com todas as informações pormenorizadas. 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 segun-

do percurso Alpha de S. José.  
 

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

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

15º de S. João Baptista.   
 

ESCOLA DE TEOLOGIA E MINISTÉRIOS: Inseridas na rúbrica "Outros 

Olhares" e conduzidas por um especialista ao longo de 7 sessões (12, 

19 e 24 Jan e 2, 9, 16 e 23 de Fev), a Escola Diocesana de Teologia e 

Ministérios propõe uma formação que visa proporcionar um olhar 

cristão sobre a ecologia, conduzida pelo Dr Pedro Bingre do Amaral , 

professor no Instituto Politécnico de Coimbra e que ainda no ano 

passado falou numa das conferências quaresmais, e outra sobre os 

temas difíceis da Bíblia, conduzida pelo Dr Isaías Hipólito que ao lon-

go deste ano também conduz o PerCurso Bíblico na nossa Unidade 

Pastoral. As inscrições podem ser feitas por email esco-

la.teologia.ministerios@steotonio.pt e têm associada uma propina 

de 30€.   

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

PRÓXIMO DOMINGO: Dia da generosidade 
 

ALMOÇO DE REIS: Ainda temos poucas inscrições para este almoço 

de família e de aprofundamento dos laços fraternos que aproveitare-

mos também para angariação de fundos para as obras da Igreja, ape-

sar de custar apenas 10€ por pessoa. O almoço será a seguir à missa 

das 12:15h no Salão Paroquial da Igreja . As inscrições podem ser 

efetuadas na secretaria da igreja, por email ou por telefone.  
 

NOVO HORÁRIO DAS MISSAS DOMINICAIS: a partir de 6 de Janeiro, 

o horário das missas dominicais será: 9:30h; 11:00h; 12:00h e 19:00h. 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA: Quinta feira, 3 de Janeiro. Todos somos 

convidados a vir mas também podemos trazer amigos ou familiares 

que estejam a passar por uma situação de sofrimento. Éuma oração 

centrada no coração misericordioso de Deus e, por isso, é uma oração  

de louvor e de súplica por todos os que sofrem.  

 

JANTAR DOS REIS: Continuamos a receber inscrições para o Jantar de 

Reis no próximo sábado 5 de Janeiro às 20h : 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.    

 

Almoço-Convívio Quinta da Portela: Estamos a preparar um almoço

-convívio de acolhimento para todos os habitantes da Quinta da 

Portela no próximo 12 de Janeiro. Na secretaria estão disponíveis 

cartazes que podem levar e afixar nos elevadores e entradas dos pré-

dios e em breve estarão disponíveis panfletos para distribuir pelas 

caixas do correio. Para os paroquianos que habitam nesta zona está 

prevista uma 2ª reunião de preparação no próximo sábado 5 logo a 

seguir à missa das 17h30. Mais informações em http://

w.pt351.com/11401 
 

NOVO HORÁRIO DAS MISSAS DOMINICAIS: A partir de 6 de Janeiro, 

as missas dominicais vão ter o seguinte horário: 11:00h; 21:15h. A 

missa de Sábado mantém-se às 17:30h.  



família que todos nós seres humanos havemos de ir construindo 
escutando o desejo do único Pai de todos. Inclusivamente os seus 
pais o terão que aprender, não sem problemas e conflitos, como 
nos revela o texto de hoje. 
Segundo o relato de Lucas, os pais de Jesus procuram-no 
angustiados, ao descobrir que os abandonou sem parecer 
preocupar-se com eles. «Filho, porque procedeste assim connosco? 
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Jesus surpreende-
os com uma resposta inesperada: «Porque Me procuráveis? Não 
sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?». Mas eles não 
entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Só aprofundando as 
suas palavras e o seu comportamento em relação à sua família, 
descobrirão progressivamente que, para Jesus, o que está em 
primeiro é a família humana para que seja mais fraterna, justa e 
solidária, tal como Deus a quer. Esta primazia não tira, porém, 
nenhuma importância ao valor da família de sangue e de afetos. É 
que se esta não funcionar bem, se não formos amados e não 
aprendermos aí a amar, não teremos o coração largo capaz de 
amar cada homem e cada mulher do nosso mundo. Ninguém é 
capaz de amar se antes não foi amado. Por isso a família de sangue 
não sendo o fim é realmente muito importante na construção da 
pessoa para que esta se dê à sociedade de uma forma generosa e 
construtiva. 
Não podemos celebrar responsavelmente a festa de hoje sem 
escutar o desafio da nossa fé: 
Como é a minha família? Vive comprometida com a Igreja e com 
uma sociedade melhor e mais humana, ou encerrada 
exclusivamente nos seus próprios interesses? Na minha família 
educa-se para a solidariedade, a construção da paz, para a 
sensibilidade aos mais necessitados, para a compaixão, ou 
ensinamos a viver para o bem-estar insaciável, o máximo lucro e o 
esquecimento dos outros? 
O que está a acontecer nos nossos lares? Cuida-se da fé, lembramo
-nos de Jesus Cristo, aprende-se a rezar, ou só se transmite 
indiferença, incredulidade e vazio de Deus? Educa-se para viver a 
partir de uma consciência moral responsável, sã coerente com a fé 
cristã, ou favorece-se um estilo de vida superficial, sem metas nem 
ideais, sem critérios nem sentido último? 
Queira Deus fazer crescer em nós o sentido da família cristã e a 
sermos todos construtores de famílias felizes. 
 

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

 

NOITE DE REVEILLON: Continuam abertas as inscrições para a 

passagem do ano na paróquia. Abriremos as portas de S. João 

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

Partilhado (entrada gratuita) ou 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 22h30 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 quinta-feira, dia 3 de 

Janeiro, em ambas as paróquias.   
 

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE: Continuam abertas as 

inscrições para as jornadas, desde há uns anos abertas à 

participação dos leigos, de 15 a 17 de Janeiro: “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. Para 

quem se inscrever até ao dia 10 de Janeiro a inscrição é gratuita; a 

partir dessa data custará 10€: pode ser feita online no site da 

Diocese ou enviada por e-mail para  

sdcpastoral.coimbra@gmail.com  

  

  

estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. 

Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-

Lhe: «Filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu 

andávamos aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: «Porque 

Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu 

Pai?». Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. 

Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua 

Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus 

ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus 

e dos homens.  

 
MEDITAÇÃO  

  

Hoje é o dia da família cristã: uma festa estabelecida por Paulo VI 
para que nós, cristãos, celebremos e aprofundemos o que pode ser 
um projeto familiar entendido e vivido a partir da fé em Jesus: Sim, 
porque a fé cristã, se é verdadeira, molda toda a nossa existência. É 
uma grande contradição ter fé e viver em desacordo com os 
ensinamentos do evangelho. Infelizmente não fomos capazes de 
transmitir às novas gerações o que é a graça de constituir uma 
família enraizada em Cristo e a viver no Senhor a vida familiar. 
Este dia da família está ligado ao Natal. Que se passou no Natal? «O 
verbo fez-se carne». E o que quer isso dizer? Não quer dizer 
somente que Deus assumiu um corpo de homem. Mais do que isso, 
Ele assumiu também a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa 
sensibilidade. E hoje, na festa da Sagrada família, é-nos dito que Ele 
quis também viver e crescer numa família. Ele assumiu a encarnação 
em tudo. Aprendeu a falar, apesar de ser o Verbo de Deus, a palavra 
feita carne, aprendeu tudo. Ele poderia ganhar tempo sem isso tudo. 
O verbo de Deus que se fez carne é também o Verbo de Deus que se 
torna presente na família. É o Emanuel presente na família. É Jesus 
que salva que está na família também para a salvar. 
Deus está presente no coração das famílias e no centro das relações 
familiares. E isto não é de espantar pois Ele é o Deus trinitário. E a 
família é como uma imagem sobre a terra da Trindade. Na família as 
pessoas são diferentes umas das outras, às vezes até fazemos a 
experiência disso de uma forma dolorosa: em certos momentos 
dizemos que esta diversidade é uma riqueza, mas há outros 
momentos em que não é nada fácil o que temos de suportar, o peso 
da diferença. Mas as pessoas da família são chamadas a viver na 
comunhão, na unidade com todas essas diferenças que são 
enriquecedoras. Há muitos textos do Novo Testamento que evocam 
esse convite à comunhão e caridade e a segunda leitura de hoje é 
um bom exemplo. 
Um modo muito preciso de honrar esta presença de Deus na família, 
é a oração. Jesus diz-nos: “Onde estiverem dois ou três reunidos em 
meu nome, eu estou no meio deles.” Então pensai nestas palavras 
quando estais em vossa casa. A família é uma igreja pequenina onde 
o Evangelho deve ser anunciado, celebrado e vivido. Madre Teresa 
de Calcutá, agora Santa Teresa dizia: «Transmite a oração à tua 
família, transmite-a aos teus filhos, ensina-os a rezar porque uma 
criança que reza é uma criança feliz, uma família que reza é uma 
família unida.» 
Hoje mesmo os pais cristãos dão uma muito pequena importância à 
formação cristã dos filhos e privam-nos, a meu ver, do mais 
importante. Querem dar-lhes tudo o que os possa ajudar no futuro a 
terem um bom curso, mas dão pouca importância ao que pode 
ajudá-los a serem pessoas mais felizes. Viver a fé em família, levar os 
filhos à catequese e acompanhar esses momentos devia ser 
importante para os pais. Vemos que Maria e José têm cuidado em 
cumprir as prescrições da lei e de cumprir a vontade de Deus que 
lhes é manifestada e vão ao Templo para apresentar o Menino como 
mandava a lei do Senhor. É a forma de reconhecer que o seu filho 
não lhe pertence. 
Apesar de a família de sangue ser muito importante para a felicidade 
de qualquer pessoa que venha a este mundo, também o foi para 
Jesus; no entanto, para Jesus a família não é o fim, algo de absoluto 
e intocável. Ela é um meio para nos preparar a construir a família 
humana. Por isso, o decisivo não é a família de sangue, mas a grande 


