
1ª LEITURA (Jer 1, 4-5.17-19)   

No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me 

dirigida nestes termos: «Antes de te formar no ventre 

materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de tua 

mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. 

Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu 

te ordenar. Não temas diante deles, senão serei Eu que te 

farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma 

cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de 

bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus 

chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles 

combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque 

Eu estou contigo para te salvar».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

A minha boca proclamará a vossa salvação.  

 

2ª LEITURA  (1 Cor 12, 31 - 13, 13) 

Irmãos: A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é 

invejosa, não é altiva nem orgulhosa; não é inconveniente, não 

procura o próprio interesse; não se irrita, não guarda 

ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com 

a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 

dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, a 

ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. De 

maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita 

profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é 

imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como 

criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas 

quando me fiz homem, deixei o que era infantil. No presente, nós 

vemos como num espelho e de maneira confusa; então, veremos 

face a face. No presente, conheço de maneira imperfeita; então, 

conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três 

coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a 

caridade.   

 

 

 

 

EVANGELHO (Lc 4, 21-30) 

Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, 

dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura 

que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em seu favor e 

se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua 

boca. E perguntavam: «Não é este o filho de José?». Jesus disse- 
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  Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
Avisos comuns às duas paróquias 

 
 

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 

também no mundo civil. Haverá testemunhos de várias pessoas como 

exercem 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  
 

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

virá ao salão paroquial de S. José para uma reunião de lançamento da 

Lectio Divina como preparação da visita pastoral às nossas paróquias a 

partir de 19 de Março. Era bom que pudéssemos estar presentes, 

especialmente aqueles que pertencem a algum grupo da paróquia, até 

porque nos iremos organizar por grupos para fazer a Lectio Divina. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: Em S. José, ao fundo da Igreja, temos a Capela 

da Adoração onde é possível adorar o Senhor de segunda a sexta, das 8h 

às 23h00, sendo que nas noites de quarta para quinta e quinta para 

sexta também há uma escala de irmãos que asseguram a adoração 

noturna: se alguém quiser vir durante essas noites, bastará bater à porta 

que alguém abrirá. Em S. João Baptista, em parte devido aos 

constrangimentos ligados ao fato de o espaço da igreja ser multiusos, há 

adoração permanente das 08h00 de terça até às 23h00 de quinta-feira: 

também aí, se alguém quiser juntar-se aos irmãos que asseguram a 

permanência noturna, bastará bater à porta que alguém abrirá.  
 

FORMAÇÂO DE ADORADORES: Dia 7 às 21 horas, no seminário, teremos 

a continuação da formação que o Pe Dário tem vindo a dar centrada na 

eucaristia e na adoração eucarística. Na última sessão o Pe Dário centrou 

a sua exposição na figura da Virgem Maria, primeiro tabernáculo da 

história. Tem sido muito bom e temos ouvido muitos testemunhos que 

relatam o quanto estas palestras têm ajudado muitos irmãos a dedicar-se 

mais e melhor à adoração eucarística.  
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

DOMINGO: DIA DA GENEROSIDADE 
 

CONTA DA CONSTRUÇÃO: Como vai sendo do conhecimento de todos a 

paróquia destina o ofertório do Domingo da generosidade para a conta 

da requalificação do salão e das outras obras a fazer.  Em 31 de Janeiro, ia 

em 56.921,91€: O ofertório do dia da generosidade de Janeiro contribuiu 

com 3.268,23€ para esta conta. 

No entanto o peditório  deste Domingo 3 de fevereiro, será, com o do 

próximo mês, para ajudar a pagar as despesas que vamos fazer no 

aquecimento da igreja para que, ainda este inverno, os irmãos possam 

sentir-se  mais confortáveis na missa.  
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

GALA SOLIDÁRIA : muitos de nós teremos estado presentes e terá com 

certeza sido um bom espetáculo que muito nos encheu não só pela 

qualidade artística mas sobretudo por mais uma vez constatarmos que, 

quando trabalhamos juntos e focados num objetivo comum, com a 

Graça de Deus, a coisa acontece. Assim tem sido nas festas populares de 

S. João Baptista, nos diversos jantares que temos organizado (e têm sido 

muitos, sempre com sala cheia), nas viagens e peregrinações (Terra 

Santa, ópera, Lurdes, Rússia), concertos, etc. No final no ano passado (31 

Dez 2018) a conta da construção ia em 243.022,04€, e agora, com toda a 

certeza, passámos a barreira dos 250.000€ e temos praticamente 1/3 do 

dinheiro necessário para a construção do Centro Comunitário. O Sr Bispo 

estará na nossa paróquia em visita pastoral de 28 a 31 de Março e ainda 

temos esperança de lançar nessa data a primeira pedra... falta só que a 

Câmara aprove...   



Todos devemos fazer o esforço da caridade de cumprimentarmos 

os outros, de nos interessarmos por eles e de dedicarmos uma 

atenção especial aos mais simples, mais idosos e mais frágeis. Não 

devemos conviver só com aqueles com quem já nos sentimos bem 

quentinhos afetivamente, mas ir ao encontro dos que não 

conhecemos mas são meus irmãos. O acolhimento não é uma 

técnica, é uma atitude interior que só é verdadeira se for cheia de 

amor, daquele amor com que Deus ama cada pessoano. Para quem 

acolhe, cada pessoa deve ser vista como se fosse o próprio Cristo. 

O acolhimento ajuda-nos a crescer na caridade e a sermos uma 

comunidade resplandecente. Possa Deus fazer-nos dar passos 

neste sentido para que a missão da paróquia seja credível pois «é 

por este sinal que todos reconhecerão que sois meus discípulos, se 

vos amardes uns aos outros».  

Acho que é possível dar passos para que a paróquia se torne uma 

comunidade mais acolhedora, fraterna e familiar?  

Estou disposto (a) a fazer a minha parte?  

 

UMA BÊNÇÃO DE DEUS 
 

Convido-vos a acolher na fé 

este momento de graça que o 

Senhor quer conceder à sua 

Igreja e a vivê-lo no amor que 

nos une em Cristo Senhor. 

Peço aos sacerdotes, 

diáconos, consagrados e 

leigos, especialmente aos 

coordenadores dos diversos 

sectores da vida das 

comunidades, que colaborem 

ativamente para que esta visita alcance os objetivos que nos propomos 

e que Deus espera dela.  

Faremos a preparação da visita por meio da leitura orante da Palavra 

de Deus (lectio divina). Esperamos que ela nos abra o coração ao 

Espírito Santo e nos ajude a acolher os desafios que faz à nossa Igreja 

neste tempo favorável de salvação.  

Espero vivamente que esta visita pastoral seja uma fonte das bênçãos 

de Deus para toda a Igreja Diocesana de Coimbra pois, como diz o 

Apóstolo Paulo, “sei que, ao ir ter convosco, irei com a plena bênção 

de Cristo” (Rm 15, 29). 

Confio a visita pastoral à intercessão dos nossos padroeiros, Santo 

Agostinho e São Teotónio, e à proteção de Nossa Senhora, Santa Maria 

de Coimbra. 

(pode ler a carta na sua totalidade em http://w.pt351.com/11480 ) 

 
ORAÇÃO DE PREPARAÇÃO DA VISITA PASTORAL  

 

Senhor, nosso Deus,  

Damos-te graças pela fé que nos 

deste,  

Pelo batismo, porta de entrada na 

comunidade cristã,  

Pela graça de pertencer à porção do 

Povo de Deus,  

Que é a nossa Igreja Diocesana.  

Pedimos o teu auxílio para que a Diocese de Coimbra  

Seja comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho  

Como caminho do encontro pessoal com Cristo,  

Único Salvador, e com a sua Igreja.  

Conduz o nosso bispo na fidelidade ao dom que recebeu,  

Para que nos confirme na fé católica e apostólica,  

E sejamos o teu povo santo,  

Unidos na comunhão e no amor.  

Nós te pedimos que a visita pastoral  

Seja um momento de graça e de bênção.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo.  

Ámen.  

  
lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti 
mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que 
fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em verdade vos digo: 
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos 
digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta 
Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses e 
houve uma grande fome em toda a terra; contudo, Elias não foi 
enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região 
da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta 
Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio 
Naamã». Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na 

sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-
n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, 
a fim de O precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo 
meio deles, seguiu o seu caminho.  
 

MEDITAÇÃO  
  

Cada cristão é chamado a ser profeta, isto, é “a anunciar as 
maravilhas d’Aquele que o chamou das trevas para a sua luz 
admirável”. A fonte que alimenta o profeta, o faz caminhar e ser 
perseverante no seu anúncio e denúncia, diante das dificuldades 
que enfrenta, é a experiência admirável que fez do encontro com o 
Senhor que o chamou e se revelou a Ele. «Antes de te formar no 
ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de tua mãe, 
Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações.»   
A Igreja é uma comunidade profética, toda ela chamada e enviada a 
anunciar o reino de Deus realizado em Cristo. Ela anuncia-O pela 
palavra e pelo testemunho da sua vida. Acerca da Igreja primitiva diz
-nos S. Lucas que os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, 
à comunhão fraterna, à fração do pão, ao serviço da caridade e à 
evangelização e, como consequência disso, “o Senhor aumentava 
todos os dias o número dos que entravam no caminho da salvação”. 
A comunhão fraterna que viviam no serviço do Senhor e dos irmãos, 
a forma como iam em auxílio dos necessitados,  resplandecia para 
fora e era um ato evangelizador sem palavras. Tertuliano deixou-nos 
escrito que os de fora da igreja diziam acerca dos discípulos: “Vede 
como eles se amam.” A Igreja deve ser o lugar da vivência do 
Mandamento Novo que Jesus nos deixou: «Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei». Ela é a primeira instituição da caridade pois 
Jesus quis que a sua Igreja fosse uma instituição formada por laços 
de amor fraterno. E amar significa acolher, compreender, aceitar os 
outros como eles são. Significa ainda integrar, perdoar, ajudar quem 
está em dificuldade, alegrar-se quando estão em festa e estar com 
eles quando estão em dor. Quem ama não desiste do outro mas 
permanece fiel nesse amor.   
Desejamos que a paróquia possa ver-se como uma comunidade de 
fé, de esperança e de caridade. Quando a paróquia se vê como um 
amontoado de pessoas anónimas que vêm à missa ao Domingo, é 
difícil de perceber como é possível viver o que estou a dizer. Mas na 
medida em que os irmãos vão caminhando em pequenos grupos, 
conhecendo-se e relacionando-se, servindo juntos na missão da 
igreja, superando as dificuldades de feitio e temperamentos 
diferentes com que temos de aprender a lidar, a comunidade torna-
se uma escola de caridade. Então quando os diferentes grupos se 
encontram todos na Eucaristia dominical começa a ver-se que há 
comunhão, alegria em estar juntos, em se sentarem à mesma mesa 
numa refeição comum. Nessa altura já não será tão difícil 
enchermos o salão com irmãos da comunidade para um almoço pois 
já se sentirão todos membros de uma mesma família e sentem 
alegria na partilha da refeição. E por onde começar? Por pequenos 
passos. Vamos começar na próxima semana a ter irmãos que em 
nome da comunidade estarão à entrada com um cráchá para nos 
acolher com alegria mostrando-nos que toda a comunidade se 
regozija com a sua presença na assembleia. É como se o próprio 
Cristo dissesse a cada um: “Sê bem-vindo a casa.” O mais 
importante deste serviço de acolhimento é lembrar a todos que o 
acolhimento não é a tarefa de um grupo mas de toda a comunidade.  


