
1ª LEITURA ((Is 42, 1-4.6-7)  

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu 

eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu 

espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem 

levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças; não quebrará 

a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega: 

proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem 

desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a 

doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui Eu, o Senhor, 

que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão, formei-

te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para 

abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros 

e da prisão os que habitam nas trevas».  

 

SALMO RESPONSORIAL  

O Senhor abençoará o seu povo na paz.  

 

2ª LEITURA  (Actos 10, 34-3)  

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu 

reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em 

qualquer nação, aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe 

agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 

anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós 

sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela 

Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a 

força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o 

bem e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio, 

porque Deus estava com Ele».  

 

EVANGELHO (Lc 3, 15-16.21-22) 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam 

em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a 

palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar 

quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar 

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

e com o fogo». Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus 

também foi baptizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e o 

Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal, como uma 

pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu Filho muito 

amado: em Ti pus toda a minha complacência». 
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NOVO CURSO PARA FORMAR CASAIS PARA O MATRIMÓNIO:: As 

paróquias de S. José e S. João Baptista darão início a um novo curso 

de preparação de casais jovens para o matrimónio. Será orientado 

por um casal que virá de Roma de 15 em 15 dias para este efeito, e 

está a acompanhar já outro grupo no Seminário Maior. 

Chama-se Movimento do amor familiar. Este curso consistirá de 7 

encontros e começará em fevereiro, terminado em Maio, á razão 

de 2 encontros por mês.  

O 1º encontro será já a 9 de fevereiro, sábado. 

Convidamos os casais que pretendem casar neste próximo ano ou 

no seguinte que se inscrevam para este curso. 
 

E+NOVAR 19: Dias 8 e 9 de Fevereiro todos os caminhos vão dar a 

Braga! Em busca de uma nova geração de líderes cristãos. Um 

evento dedicado a quem pretende fazer a diferença., pensando 

fora da caixa.  

Inscreve-te em http://portugal.alpha.org/inscricao-enovar19  
 

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.  

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

REUNIÃO DO CONSELHO PARA OS ASSUNTOS ECONÓMICOS: 

Terça feira, dia 15 às 21:30H na Casa paroquial. É sempre uma 

agenda enorme de trabalho que leva as reuniões até de 

madrugada. Agora cada assunto não pode levar mais de 15 minutos 

a ser discutido. Desta vez está em discussão, entre outras coisas, a 

recuperação do edifício  igreja, vidros partidos e coisas estragadas 

com o Leslie, a decisão sobre a opção de algum aquecimento na 

igreja, a remodelação do salão paroquial e a escolha definitiva da 

empresa que apresentou o melhor orçamento, a construção das 

novas casas mortuárias, as rampas de acesso na porta central da 

igreja para cadeiras de rodas, almoço dos sem abrigo, isolamento 

na residência paroquial, lançamento de um sorteio, etc. 
 

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 

REUNIÃO COM EQUIPA ALPHA: Quarta feira dia 16 de fevereiro. 
 

GALA SOLIDÁRIA: No próximo dia 2 de Fevereiro teremos o Grande 

Auditório do Convento de S. Francisco por nossa conta e o 

programa é fantástico com bons grupos musicais de referência 

nacional, entre os quais os anaquim e um outro surpresa, que 

infelizmente não podemos noticiar por escrito, além de várias 

outras intervenções desde ballet, fado de Coimbra, momentos de 

magia. Não pode faltar a esta gala, ainda por cima pelo fim 

solidário que tem. Já pode adquirir os bilhetes a partir deste fim 

de semana em qualquer das duas paróquias ou ainda no convento 

de S. Francisco. 
 

FESTA DA PALAVRA: As crianças do 4º ano  celebraram a Festa da 

Palavra, no domingo , dia  20 de Janeiro. Desde que entraram na 

catequese, estas crianças começaram a conhecer Jesus e fizeram 

d’Ele um grande amigo. Conhecem muitas histórias e muitas 

passagens da Sua vida, escritas na Sagrada Escritura. Mas há muito, 

ainda, para (re)descobrir na Bíblia…  



No entanto também no crisma muitas vezes a preparação 
consiste mais em receber conhecimentos do que em abrir-se ao 
dom do Espírito e acontece frequentemente que os crismados 
também não fizeram nenhuma experiência sensível de 
encontro com Deus pela ação do Espírito. E por isso também 
aqui não é o início de nada. Por isso dou tanta importância ao 
percurso Alpha e a todos os grupos que ajudam o crente a fazer 
esta experiência sensível do amor de Deus, despertando neles o 
dom que já os habita desde o batismo mas que tem estado 
adormecido. Quando se faz, começa então a vida em Cristo e 
no Espírito. Relembro as palavras de Bento XVI: “Ao início do ser 
cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à 
vida um novo horizonte e com ele, um novo rumo”. 
Uma comunidade cristã missionária é uma comunidade que faz 
a experiência do dom da graça que recebeu e responde 
entregando-se na missão de anunciar o evangelho aos pobres. 
Por isso ajudar os cristãos a fazer este encontro com Deus. 
assumindo o dom do batismo é o grande desafio. 
 

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

 

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE: São já esta semana 

as Jornadas de formação permanente da Diocese. De S. José e 

S. João Baptista estão inscritos cerca de 30 pessoas. Serão 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. A inscrição agora é 

de dez euros. E pode ser feita para o seguinte e-mail: 

sdcpastoral.coimbra@gmail.com 

 

PERCURSO ELA&ELE: Inicia a 19 de Janeiro e ainda estão 

abertas 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. 

 

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. 

 

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 longo deste ano 

também conduz o PerCurso Bíblico na nossa Unidade Pastoral. 

As inscrições podem ser feitas por email 

escola.teologia.ministerios@steotonio.pt e têm associada uma 

propina de 30€. 

 

PERCURSO BÍBLICO: Este percurso iniciou em Outubro e terá 

um total de 18 horas distribuídas por seis sábados, com 3 horas 

cada sábado. O orientador é o Dr Isaías Hipólito, formado em 

Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de No Roma. 

Dia  26  de  Janeiro  teremos  o  nosso  3º encontro na Igreja de 

S. João Baptista, na Quinta da Portela a partir das 14:30h às 

17:30h. 

  

  

MEDITAÇÃO  
  

A Igreja começa o tempo comum, depois da celebração do 
batismo do Senhor que corresponde ao 1º Domingo do tempo 
comum. Na vida de Jesus como também na nossa vida de 
discípulos d’Ele, tudo começa com o batismo. Diz-nos a 2ª leitura 
de hoje tirada dos Actos dos Apóstolos: “Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
baptismo que João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando 
todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava 
com Ele”. 
O Batismo de Jesus no rio Jordão é um facto histórico, bem 
atestado por todos os evangelistas. Mas estes não nos dão só o 
facto, relatam-nos também a experiência interior que Jesus viveu 
neste momento. S. Lucas diz-nos que enquanto Jesus orava, 
durante o baptismo, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu 
sobre Ele em forma corporal, como uma pomba. E ouviu-se 
então a voz do Pai: « Tu és o meu Filho muito amado: Em tu pus 
toda a minha complacência.» 
Mas como é que S. Lucas, que não foi apóstolo, e portanto não 
estava lá com Jesus, pode ter acesso à experiência que Jesus 
viveu neste momento e que reorientou a sua atividade de, até aí 
escondida, para uma vida pública? S. Lucas tem um termo de 
comparação: É a experiência que a comunidade cristã do seu 
tempo fazia do batismo. Este sacramento era vivido na 
assembleia cristã em ambiente de profunda oração e louvor de 
Deus. Os batizados eram mergulhados na água de uma piscina, 
diante de toda a comunidade, sinal do seu mergulho no amor 
Trinitário do Pai , do Filho e do Espírito Santo, através do dom 
pascal de Jesus. O Espírito Santo, vinha e fazia-os sentir o amor 
do Pai testemunhando ao seu espírito humano que que eram 
filhos de Deus no Filho a cujo mistério de morte e ressurreiçaõ se 
uniam. O mesmo Espírito Santo derramado nos seus corações 
fazia-os dizer, à maneira de Jesus: « Abbá, Pai». Esta envolvência 
tão profunda no amor trinitário era o início da vida dos crentes 
que doravante são chamados a viverem como homens novos, 
“fazendo o bem” e anunciando as maravilhas de Deus. 
S. Lucas não se refere portanto apenas a um saber teológico do 
que acontece no baptismo mas a uma experiência sensível, de tal 
forma que usa termos que revelam a dificudade em traduzir a 
experiência: Diz que o Espírito veio em forma corporal. Mas que 
quer isto dizer? Se é Espírito, como pode vir em forma corporal? 
E depois acrescenta, como uma pomba. Não diz que é uma 
pomba, mas “como uma pomba”. Parece-se com aqueles 
pintores ou artistas que representam o irrepresentável dando-
lhes um estilo etéreo e estilizado. O que S. Lucas quer transmitir 
é que a experiência de Jesus foi profundamente sensível levando
-o ao «estremecimento do coração» como mais tarde nos é 
contado pelo mesmo evangelista dizendo que “Jesus estremeceu 
sob a ação do Espírito Santo e rezou: « Bendigo-te ó Pai, Senhor 
do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos inteligentes 
e as revelaste aos pequeninos». O batismo terá sido um dos 
grandes momentos do estremecimento de alegria filial de Jesus. 
Por isso aqui começa a sua atividade messiânica, para anunciar a 
Boa nova aos pobres e a libertação aos oprimidos, como dirá na 
sinagoga de Nazaré.” 
Com a cristianização do império, o baptismo começou a ser 
realizado cada vez mais na idade infantil desligando-o desta 
experiência sensível, pois a criança não tem consciência do que 
está a fazer. No baptismo das crianças testemunha-se que tudo é 
graça já que só Deus se dá sem que possa receber a adesão da fé 
do baptizado. Por agora esta adesão é dos pais que umas vezes é 
verdadeira e sincera outras nem tanto. Adia-se assim para mais 
tarde a experiência do encontro com Jesus que o batizado possa 
fazer quando aderir pela fé ao Senhor e receber o Espírito Santo.  


