
1ª LEITURA (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)   

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei perante 

a assembleia de homens e mulheres e todos os que eram 

capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. 

Desde a aurora até ao meio dia, fez a leitura do Livro, no largo 

situado diante da Porta das Águas, diante dos homens e 

mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Todo 

o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei. O escriba 

Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de 

propósito. Estando assim em plano superior a todo o povo, 

Esdras abriu o Livro à vista de todos; e quando o abriu, todos se 

levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e 

todo o povo respondeu, erguendo as mãos: «Amen! Amen!». E 

prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os 

levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus e 

explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse 

compreender a leitura. Então o governador Neemias, o 

sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, que ensinavam o 

povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um dia consagrado ao Senhor 

vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis». – Porque todo o 

povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –. Depois Neemias 

acrescentou: «Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai 

bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. 

Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; portanto, não vos 

entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza». 

 

SALMO RESPONSORIAL  

As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 

 

2ª LEITURA  (1 Cor 12, 12-30) 

Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros e todos 

os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só 

corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós – 

judeus e gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num 

só Espírito para constituirmos um só corpo e a todos nos foi dado a 

beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só 

membro, mas por muitos. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, 

cada um por sua parte. 

 

 

 

 

 

EVANGELHO (Lc 1, 1-4;4, 14-21) 

Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram 

entre nós, como no-los transmitiram os que, desde o início, foram 

testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi,  
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   a celebração mais adequada para aquela família, mas uma celebração 
das exéquias bem preparada, onde se anuncie à família a esperança cristã 
e se lhe transmita o consolo da oração da comunidade.  A missa justifica-
se sempre que o defunto foi e viveu como crente participando habitual-
mente na Eucaristia ou, mesmo que o não tenha feito, a família é crente 
e quer viver este momento na fé e na esperança em Deus. Os sacramen-
tos são para os vivos mas, no caso da Eucaristia, pode ser também ofere-
cida em sufrágio dos que morreram. Por isso, mesmo que o defunto não 
tenha sido crente, mas a família o seja, a participação na Eucaristia pode 
ser um consolo espiritual para a família. A Eucaristia é sempre celebrada 
na igreja, enquanto a celebração da Palavra pode ser nas capelas funerá-
rias e também pode ser na igreja se for muita gente. Assim, sempre que a 
funerária nos contactar depreenderemos que é funeral cristão com cele-
bração litúrgica da Palavra.  Para a missa é conveniente que seja a família 
a contactar o pároco ou o vigário paroquial . Pode fazê-lo inclusivamente 
pelo telemóvel. 

 
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 

Avisos comuns às duas paróquias 
 

LANÇAMENTO DA VISITA PASTORAL: Dia 6 Fevereiro às 21:00h o Sr bis-

po virá à paróquia de S. José a uma reunião de lançamento da visita pas-

toral para S. José e S. João Batista. Será no salão paroquial para o qual 

convidamos todos os grupos paroquias bem como todos os cristãos. 
 

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  especial aqueles que têm algum serviço na paróquia. Será sexta 

e sábado, dias 8 e 9 de Fevereiro. Já estão inscritas 300 pessoas, entre 

elas mais de 60 sacerdotes, 5 bispos. Todos os que na paróquia já são 

líderes quer seja no escutismo, quer no ASJ quer em qualquer grupo, é 

uma boa oportunidade de formação para a liderança pastoral mas tam-

bém no mundo civil. Haverá testemunhos de várias pessoas como exer-

cem a sua liderança entre as quais alguém que já foi deputado do nosso 

país. Uma das convidadas que vem de França, trabalha para a ONU. 

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

VIGÍLIA DE ORAÇÃO DO DIA DO CONSAGRADO: Dia 1 de Fevereiro às 

21h no Carmelo de Coimbra. 
 

CURSO BÁSICO DA BÍBLIA: Dia 2 de Fevereiro às 14.30h no salão paroqui-

al de S. José. 
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

PRÓXIMO DOMINGO: DIA DA GENEROSIDADE  
 

QUARTA-FEIRA, dia 30 de Jan às 21:15 vai realizar-se a 1ª reunião de 

formação da equipa de  acolhimento da paróquia. 

 
REUNIÃO DA EFAP: Dia 31 de Jan às 21.30H 
 
REUNIÃO COM PÓS ALPHA: Dia 1 de Fev às  21:15h,  para formação 
sobre as células paroquiais de evangelização (salão paroquial) 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

GALA SOLIDÁRIA: Os bilhetes estão à venda e, pelo ritmo a que se têm 

vendido e com o empenho de todos,  se Deus quiser, iremos mesmo en-

cher o Grande Auditório do Convento de S. Francisco. É Sábado dia 2 de 

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

rência 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 constru-

ção ultrapasse a barreira dos 250 mil.  
 

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

lhor de si para tornar a nossa paróquia ainda mais dinâmica e acolhedo-

ra e, depois de terem assegurado a presença da nossa comunidade no 

Centro Comercial Atrium Solum, vendendo o produto do seu traba-

lho e algumas peças que uns e outros fomos doando, o Atelier do Tem-

po e do Saber continua a assegurar essa loja que também é um espaço 

de acolhimento.  Visite-nos . 



 Crer que Aquela palavra que leio é Palavra de Deus. Por isso, uma 
pessoa que vai a um casamento ou a um funeral mas que, 
habitualmente, não vai à missa, não está preparada para ler a 
Palavra de Deus ainda que saiba ler muito bem. Todo o leitor é 
primeiro um ouvinte da Palavra de Deus. 

 Ter lido antes aquela Palavra, tentar perceber a sua mensagem, e 
ver se entende o significado de todas as expressões que lê. Quando 
alguma não lhe soa bem pede explicação para não ler coisas que 
não sabe o que está a ler. 

 Quando em festas ou missas de catequese se convidam crianças 
a ler a Palavra de Deus deve ver-se, com elas, não só se são 
capazes de ler bem e de forma audível, mas explicar-lhes o que 
estão a ler, pois só entendendo darão ao texto a sua devida 
entoação. 

 Dirigir-se ao ambão com simplicidade e humildade. Chegados lá, 
podem olhar num relance a assembleia para ver a sua dimensão. 
Deve pensar que a sua voz tem de chegar até à última fila da igreja 
e, por isso, apesar de ter amplificação sonora, tem de levantar o 
tom da voz, porque não se trata só de ler mas de uma proclamação 
da Palavra. Sinónimos de proclamação: “ Anúncio, alocução, feito 
em ocasião solene, o que indica a importância daquilo que é 
proclamado”, diz um dicionário. Trata-se, portanto, de ler 
solenemente e audivelmente. Para ser audível é importante que o 
leitor diga as palavras até ao fim tentando separá-las, pois em 
todas as línguas se come o final das palavras. É preciso estar muito 
atento á pontuação, vírgulas, pontos finais, e exclamações e 
sobretudo pontos de interrogação, pois se a frase é interrogativa, 
mas não se entoa a interrogação, pode perder o sentido do que é 
dito. Depois é necessário estar atento ao género literário do texto. 
Às vezes perde-se muito quando um texto é um canto poético e é 
lido como uma passagem doutrinal sem entoação e beleza, embora 
se lesse o que lá está. No final da leitura, faz-se uma pequena 
pausa de 3 ou 4 segundos, e depois diz-se solenemente e 
convictamente, olhando a assembleia: Palavra do Senhor, para que 
ela responda com a mesma convicção: Graças a Deus. 
 Todo o leitor deve sentir a bela responsabilidade que 
consiste em emprestar a sua voz ao próprio Cristo, para que Ele 
mesmo fale aos ouvidos e ao coração da assembleia reunida. Que 
belo ministério!  

 

Funerais 
 

Os funerais são momentos de 
dor e apreensão que tocam as 
famílias. A Comunidade cristã 
deve estar solidária e 
manifestar a sua comunhão 
com todas as famílias em luto. 
Infelizmente a forma quase de 
«linha de montagem» em que 
decorrem os funerais em S. José, não permite este acompanhamento 
personalizado já que todos os dias há vários  funerais. Todo o contacto 
é feito com a funerária que não nos sabe dar indicações da vivência da 
família. Todas as pessoas que pedem um funeral cristão, desde que 
sejam batizadas, têm direito ao mesmo tratamento de respeito e à 
oração da Igreja. Mas como é sabido, nem todos vivem com a mesma 
fé e a mesma esperança, coisa que devemos respeitar. Por isso, 
existem famílias que pedem só uma celebração da Palavra, outras que 
pedem missa e outras que nem uma coisa nem outra, apenas 
depositar o corpo na casa funerária. O tratamento igual para situações 
diferentes é uma desigualdade. Acontece que há famílias que não têm 
qualquer prática religiosa e o defunto também não tinha, mas depois 
querem missa, porque é o termo que empregam para tudo o que é 
religioso. Se lhes perguntam o que desejam, dizem «missa» porque 
não têm outra palavra para uma celebração religiosa. As funerárias 
dizem que eles pediram missa e fazemos-lhes a vontade, mas depois 
ninguém responde e o padre percebe que está a celebrar para quem 
não sabe o que está a fazer. Neste caso, não é a missa a celebração 
que se está ali a fazer, mas quase obrigamos o defunto que nunca foi à 
missa a ter que ir agora quando já não pode dizer que não quer ir. 
Por isso, doravante, o normal será a celebração da palavra bem 

preparada e que pode ser feita na capela funerária.  

  
depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, 

escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento 

seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da 

Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda 

a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então 

a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na 

sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram

-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a 

passagem em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre 

mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele 

me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a 

restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do 

Senhor». Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-

Se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou 

então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da 

Escritura que acabais de ouvir». 
 

MEDITAÇÃO  
 

Tanto na 1ª leitura de hoje, como no Evangelho é-nos apresentada 
uma ação litúrgica, isto é, um culto público a Deus feito por toda a 
comunidade de um modo hierarquizado em que cada um faz tudo, e 
só, o que lhe compete, segundo o ministério que recebeu. A 
primeira leitura mostra-nos uma “celebração da Palavra” em que a 
leitura da mesma tem uma solenidade própria de quem crê que se 
trata da  Palavra de Deus. Essa fé é manifestada pelo “Amen” 
entusiasmado da assembleia e pela sua atitude de prostração diante 
do Deus que acabou de lhes falar na Palavra proclamada. A 
celebração termina com a alegria e a festa e o envio para a refeição. 
No Evangelho, Jesus sobe ao ambão, como era costume na sinagoga, 
e ali recebe o rolo do profeta Isaías que lê solenemente. No fim da 
leitura, enrola o livro e faz a homilia, começando por dizer que Ele é 
o cumpridor daquela passagem. De facto, todo o Antigo Testamento 
tem n’Ele a sua plena realização. Os olhos de quantos estavam na 
sinagoga fixavam-se n’Ele e bebiam as Suas palavras.  
É através da Liturgia que nos é oferecida a possibilidade de 
participarmos na salvação que Cristo nos ofereceu pela Sua morte e 
ressurreição. Lembra-nos a Constituição sobre a Divina Liturgia do 
Concílio Vaticano II que Jesus não enviou os apóstolos e toda a Igreja 
só a anunciar o Evangelho a toda a criatura, mas também «para que 
realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante a 
Eucaristia e os outros sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida 
litúrgica. Desde os tempos apostólicos, «nunca mais a Igreja deixou 
de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal: lendo o 
que se referia a Ele em todas as escrituras Lc 24,27), celebrando a 
Eucaristia na qual «se torna presente o triunfo e a vitória da sua 
morte» e dando graças pelo seu dom inefável em Cristo Jesus. Para 
realizar tão grande obra, Cristo está presente na Sua Igreja, 
especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da 
missa, quer na pessoa do ministro, quer sobretudo sob as espécies 
eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, 
de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. 
Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na 
Igreja a sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja 
reza e canta.» SC nº 7. 
A Liturgia é uma ação com muitos intervenientes em que cada um 
faz o que lhe compete. Ela realiza-se através de ritos, sinais 
sensíveis, palavras, orações e todos eles são muito importantes, pois 
cada um significa e realiza à sua maneira a santificação dos homens. 
Um desses elementos fundamentais em qualquer celebração 
litúrgica é a Palavra de Deus. Não há liturgia sem escuta de Deus 
presente na Sua Palavra. Por isso, o ministério do leitor é muito 
importante para se ouvir a Palavra de Cristo, pois é Ele que fala ao 
ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. O leitor exerce um ministério 
litúrgico para o qual deve receber formação, da mesma forma que o 
ministro da comunhão, para exercer o ministério, tem de participar 
em cursos formativos.  
Brevemente teremos uma formação para leitores. Entretanto, deixo 
alguns conselhos básicos para exercer este ministério:   
 


