
1ª LEITURA (Is. 62, 1-5)  

Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém 

não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar 

como a aurora e a sua salvação não resplandecer como 

facho ardente. Os povos hão-de ver a tua justiça e todos os 

reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do 

Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do 

Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te 

chamarão «Abandonada», nem à tua terra «Deserta», mas 

hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua terra «Desposada», 

porque serás a predilecta do Senhor e a tua terra terá um 

esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu 

Construtor te desposará; e como a esposa é a alegria do 

marido, tu serás a alegria do teu Deus.    

 

SALMO RESPONSORIAL  

Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.   

 

2ª LEITURA  (1 Cor 12, 4-11)  

Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o 

mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 

Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza 

tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito 

para o bem comum. A um o Espírito dá a mensagem da 

sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo 

Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a 

outro o poder de curar; a um dá o poder de fazer milagres, a 

outro o de falar em nome de Deus; a um dá o discernimento dos 

espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de as 

interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, 

distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada.    

 

EVANGELHO (Jo 2, 1-11) 

Naquele tempo, realizou-se 

um casamento em Caná da 

Galileia e estava lá a Mãe de 

Jesus. Jesus e os seus 

discípulos foram também 

convidados para o 

casamento. A certa altura 

faltou o vinho. Então a Mãe 

de Jesus disse-Lhe: «Não 

têm vinho». Jesus 

respondeu-Lhe: «Mulher, 

que temos nós com isso? 

Ainda não chegou a minha 

hora». Sua Mãe disse aos 

serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia ali seis talhas 

de pedra, destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma 

de duas a três medidas. Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de 

água». Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: «Tirai 

agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. Quando o chefe 

de mesa provou a água transformada em vinho, – ele não sabia  
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  especial aqueles que têm algum serviço na paróquia. Será sexta e 

sábado, dias 8 e 9 de Fevereiro. 

 Inscrição em http://portugal.alpha.org/inscricao-enovar19  

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

BISPO DE COIMBRA VISITA O ALPHA DE S. JOSÉ E DEU O TEMA 

SOBRE A EUCARISTIA. 
 

ALMOÇO DA PARÓQUIA COM OS SEM-ABRIGO E OS POBRES: Será 

no domingo, dia 20 de Janeiro às 13h, logo após o encontro com o 

Senhor, na missa das 12h. Será um almoço de encontro, convívio, 

partilha e festa entre todos os paroquianos e com Jesus que está 

connosco, no Salão Paroquial da Igreja. Os nossos irmãos sem 

abrigo e pobres, serão os nossos convidados. Como em anos 

anteriores, os paroquianos são convidados a trazer uma 

sobremesa. 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

DOMINGO  DA  PARTILHA: É no próximo Domingo, 27 de Janeiro.   
 

CONTA DA CONSTRUÇÃO: Fechámos o ano de 2018 

com 243.022,04€; no início do ano íamos em 151.394,33. Juntos, 

estamos a conseguir!  
 

GALA SOLIDÁRIA: Os bilhetes estão finalmente à venda e, pelo 

ritmo a que se têm vendido e com o empenho de todos, iremos de 

Deus quiser mesmo encher o Grande Auditório do Convento de S. 

Francisco. É já daqui a menos de 2 semanas, sábado dia 2 de 

Fevereiro, e o programa é fantástico com bons grupos musicais de 

referência nacional, entre os quais os Anaquim e um outro 

surpresa, além de várias outras intervenções desde ballet, fado de 

Coimbra, momentos de magia. Não pode faltar a esta 

gala, queremos que a conta da construção ultrapasse a barreira dos 

250 mil.  
 

ATRIUM SOLUM: Cada um à sua maneira, são muitos os que dão o 

melhor de si para tornar a nossa paróquia ainda mais dinâmica e 

acolhedora e, depois de terem assegurado a presença da 

nossa comunidade no Centro Comercial Atrium Solum, vendendo o 

produto do seu trabalho e algumas peças que uns e outros fomos 

doando, o Atelier do Tempo e do Saber continua a assegurar essa 

loja que também é um espaço de acolhimento.   
 

Líderes CPE: Reunião segunda-feira, dia 21 na casa paroquial, às 

21h30  
 

Reunião da EFAP: Terça, dia 22, às 21h30 na casa paroquial  

 



“Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para a santificar, 
purificando-a, no banho da água, pela palavra. Ele quis 
apresentá-la esplêndida, como Igreja sem mancha nem ruga, 
nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada.” É 
grande este mistério, este sacramento. Esta união de Cristo 
com a Igreja. E Paulo serve-se deste modelo para dizer: 
“Assim devem também os maridos amar as suas mulheres, 
como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si 
mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo; 
pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja; 
porque nós somos membros do seu Corpo.” O matrimónio é 
sacramento, mistério, porque é sinal deste amor esponsal com 
que Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela.   
Que missão bela recebem os casais cristãos ! Fazerem 
resplandecer no mundo  o amor esponsal de Cristo pela Igreja. 
O seu amor uno, fiel, indestrutível, paciente, resiliente, capaz 
de perdoar, participa do amor de Cristo, é fortalecido pela graça 
de Cristo mas é também sinal para o mundo do amor do Senhor 
por cada um de nós.  
 

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

 

PERCURSO ELA&ELE: Por razões diversas este percurso foi 

adiado uma semana, iniciando-se a 26 de Janeiro no 

restaurante ViraBrasa. Continuam disponíveis ao fundo da 

Igreja panfletos informativos.  

 

NOVO PERCURSO ALPHA: Continuam abertas as inscrições para 

este jantar de apresentação a 25 de Janeiro, às 20:30. O de S. 

José decorrerá na sala de cima do restaurante ViraBrasa e o de 

S. João Baptista na Igreja. Estão ao fundo da Igreja panfletos 

informativos.   

 

SEMANA DE ORAÇÂO PELA UNIDADE PELOS CRISTÂOS: Está a 

decorrer até sexta-feira, 25 de Janeiro, dia da conversão de S. 

Paulo, o “Oitavário de oração pela unidade dos cristãos” que 

este ano tem como lema a frase ‘Procurarás a justiça, nada 

além da justiça’, tirada do livro do Deuteronómio. Em Coimbra-

cidade, teremos no dia 23, pelas 21h00, uma 

celebração ecuménica na Igreja de S. João Baptista, orientada 

e organizada pela comissão para ecumenismo da nossa Diocese 

de que fazem parte católicos e outras confissões.  

A paróquia oferece o chá, e todos somos convidados a levar um 

salgado ou uns bolos para um momento de confraternização no 

final.  

  

PERCURSO BÍBLICO: lembramos que é já no próximo sábado às 

14h30 a terceira sessão deste perCurso que tanto interesse tem 

despertado entre nós com para cima de 150 participantes. Será 

como habitualmente no espaço multiusos de S. João 

Baptista. Na semana seguinte, mas em S. José na sala contígua à 

da sacristia, teremos a terceira sessão do perCurso Básico de 

iniciação ao manuseamento da Bíblia.  

 

RECICLAGEM FORMATIVA PARA OS MINISTROS 

EXTRAORDINÁRIOS DA DISTRIBUIÇÃO DA COMUNHÃO:   

Lembramos que é já no próximo sábado, 26 de Janeiro, no 

Seminário maior de Coimbra. Das 9h às 13:00h.   

 

E+NOVAR 19: Em busca de uma nova geração de líderes 

cristãos. Um evento dedicado a quem pretende fazer a 

diferença, pensando fora da caixa. Já estão alguns 

paroquianos inscritos, gostaríamos que fossem mais, em   

 

 de onde viera, pois só os serventes, que tinham tirado a água, 
sabiam – chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve 
primeiro o vinho bom e, depois de os convidados terem bebido 
bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora». 
Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus 
milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram 
n’Ele.  

MEDITAÇÃO  
  

S. João é um evangelista cujo modo de apresentar os 
acontecimentos precisa que nos habituemos.  É que as coisas 
mais importantes estão nas entrelinhas, por isso precisamos de 
estar atentos e ir mais longe do que aquilo que conseguimos ler 
à primeira vista. Para ele, este primeiro «sinal», como lhe chama, 
das bodas de Caná é muito importante: encerra só por si o 
grande mistério do projeto de Deus sobre a humanidade, 
mistério de Criação, mistério de Aliança, mistério de Núpcias. 
Aquilo a que se chama o Prólogo, quer dizer a abertura do seu 
evangelho, o início, já era uma grande meditação sobre este 
mistério. O texto das bodas de Caná é exatamente a mesma 
meditação mas agora em forma de narrativa, isto é, contando 
um acontecimento. Com estes dois textos, no início do seu 
evangelho, pretende introduzir-nos na compreensão de tudo o 
que ele nos vai dizer durante todo o seu evangelho. É como a 
«abertura» de uma ópera em que a orquestra toca todos os 
andamentos e as partes da ópera que depois se vão 
desenvolver.  
O texto termina dizendo, «Foi assim que em Caná da Galileia 
Jesus “deu início”, (principiou) os seus milagres (sinais). Este dar 
início reenvia-nos ao prólogo, “no princípio, isto é, no início de 
tudo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era 
Deus.” S. João está a dizer-nos que Jesus está a dar início a numa 
nova criação, a recriar tudo e a fazer uma Nova Aliança. Se 
vermos bem, nas bodas de Caná realmente Jesus não 
se contenta em multiplicar o vinho como vai fazer, mais 
tarde, com o pão: ele criou-o. Assim como no princípio de todas 
as coisas, O Verbo estava voltado para o Pai para criar o mundo, 
uma nova etapa se inaugura em Caná: a nova criação começou. E 
trata-se de um banquete de núpcias, de um casamento, de uma 
aliança esponsal. Na criação inicial Deus completa a sua obra 
com o casal humano, Adão e Eva, que criou à sua imagem e 
semelhança; agora, na nova criação, Jesus participa num 
banquete de núpcias, maneira de dizer que o projeto criador de 
Deus é um projeto de aliança, um projeto esponsal de amor.    
Podemos compreender agora melhor porque é que a Igreja 
escolheu como primeira leitura deste dia o texto do terceiro 
Isaías no qual Deus diz ao seu povo: “Tal como o jovem desposa 
uma virgem, o teu Construtor te desposará; e como a esposa é a 
alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus.” ( Is 62) Os 
padres da Igreja (teólogos dos primeiros 6 séculos) sempre viram 
no sinal das bodas de Caná a realização da promessa de Deus: A 
festa das núpcias com a humanidade começa aqui. É por isso que 
a palavra «Hora» em S. João é tão importante: Trata-se da hora 
em que o projeto de Deus foi definitivamente realizado em Jesus 
Cristo. Por isso Jesus diz a Maria, sua Mãe: « Mulher, que temos 
nós com isso? Ainda não chegou a minha hora». Mas na altura 
em que vai ser preso, no Jardim das Oliveiras, vai afirmar 
solenemente. «Chegou a Hora em que o Filho do homem vai ser 
entregue.» Aqui, nas bodas de Caná, começa a realizar-se esse 
projeto de Deus que vai realizar-se definitivamente na Hora da 
sua entrega na cruz.  E por isso dirá antes de expirar: «Tudo está 
consumado». A obra do pai, o seu plano de salvação, foi 
plenamente realizado.  
Para S. João é claro, o projeto de Deus para a humanidade é uma 
aliança esponsal de amor em que Deus se entrega purificando o 
seu povo, perdoando os seus pecados, atraindo-o a si  com laços 
de  ternura  e  de  amor. Diz  S. Paulo na  carta aos  Efésios;  


