
1ª LEITURA (Is 6, 1-2a.3-8)  

No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, 

sentado num trono alto e sublime; a fímbria do seu manto 

enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que 

tinham seis asas cada um e clamavam alternadamente, 

dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua 

glória enche toda a terra!». Com estes brados as portas 

oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. 

Então exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, porque sou 

um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo 

de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do 

Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo 

na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma 

tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: «Isto tocou os 

teus lábios: desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua 

culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: «Quem 

enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis 

enviar-me».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor.  

 

2ª LEITURA  (1 Cor 15, 1-11) 

Irmãos: Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: 

Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; foi 

sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e 

apareceu a Pedro e depois aos Doze. Em seguida apareceu a mais 

de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte 

ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente 

apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos. Em último lugar, 

apareceu-me também a mim, como o abortivo. Tanto eu como 

eles, é assim que pregamos e foi assim que vós acreditastes.   

 

EVANGELHO (Lc 5, 1-11) 

Naquele tempo, 
estava a multidão 
aglomerada em 
volta de Jesus, 
para ouvir a 
palavra de Deus. 
Ele encontrava-Se 
na margem do 
lago de Genesaré 
e viu dois barcos 
estacionados no 
lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar 
as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-
lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-Se e do 
barco pôs-Se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse  
a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». 
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e 
não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». 
Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes 
que   as   redes   começavam  a   romper-se.  Fizeram  sinal   aos  
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  Temos prevista uma peregrinação de 6 a 12 de Agosto com preços a 

partir de 250€ por pessoa, consoante o meio de transporte e 

alojamento escolhidos, sendo que a tarifa standart é de 300€/pessoa 

e a opção de ida de avião deverá rondar os 500€. Inscreva-se numa 

das secretarias. Para além da visita dos locais de peregrinação, iremos 

participar numa sessão com programas paralelos para 

crianças, adolescentes e jovens.  
 

ARRANQUE do PERCURSO ALPHA – Arranca na próxima sexta-feira, 

dia 15, o novo percurso ALPHA com o primeiro jantar seguido do 

tema “Quem é Jesus”. Quem se quiser inscrever ainda vai a tempo, 

no Virabrasa (Alpha S. José) ou na Igreja de SJBaptista, e todos 

somos convidados a rezar por aqueles que aceitaram este desafio de 

(re)descobrir a sua fé.   
 

JANTAR BÍBLICO COM CHEFE LUÍS LAVRADOR – Está a ser 

programado para dia 5 de Abril, uma sexta-feira, um jantar de 

sabores e ementas bíblicas preparado pelo Chefe Luís Lavrador, o 

cozinheiro da Seleção Nacional de Futebol. Embora ainda haja 

detalhes que não estão definidos, será um jantar limitado a 80 

comensais organizado em parceria com a Pastoral Familiar da 

Paróquia de SJBaptista, a Comissão de Eventos para a construção do 

Centro Comunitário de SJBaptista e a Escola de Hotelaria de Coimbra. 

As inscrições já estão abertas nas secretarias de ambas as 

paróquias. 
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS – dia 16 de Fevereiro, sábado.  
 

NOVO SITE DA PARÓQUIA – visite www.igrejasaojose.pt 
 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA – Quinta feira, dia 14 de fevereiro, pelas 

21h30, animada pela Comunidade Emanuel. Normalmente esta 

oração é na primeira quinta-feira do mês: excecionalmente passou 

para a segunda por na semana passada estar agendada a 

formação para os adoradores pelo Pe Dário, que continua a reunir 

muita gente. Esta oração é assim chamada “de misericórdia” 

porque procuramos apresentar ao Senhor, presente na hóstia 

consagrada sobre o altar, aqueles que mais sofrem, implorando a sua 

misericórdia sobre a fraqueza e miséria humanas. E temos visto o 

Senhor a curar e a confortar muitos dos que lhe temos apresentado 

na fé: ousemos convidar nas nossas relações os que mais sofrem a 

deixarem-se tocar pelo amor misericordioso do nosso Deus, sensível 

ao sofrimento humano.  
 

AS CRIANÇAS E A ADORAÇÂO EUCARÍSTICA:  – À semelhança do ano 

passado, teremos connosco a Irmã Marta da Aliança de Santa Maria 

que vem à paróquia, no sábado 16 de março às 14h30, falar do nosso 

maior tesouro às crianças e pais da catequese: o mistério da presença 

real de Jesus na Eucaristia. Será uma palestra dirigida sobretudo às 

crianças, pais e adolescentes a partir do 3º ano, mas aberta a toda a 

comunidade. No ano passado, a irmã Marta conseguiu cativar 

a atenção de todos numa intervenção bastante interativa a partir do 

amor que o pastorinho Francisco desenvolveu pelo mistério de Jesus 

escondido no sacrário (http://w.pt351.com/11483) .  
 

BISPO DE COIMBRA VEM ESTAR COM A EFAP E O CONSELHO 

PASTORAL E ECONÓMICO – Embora seja só na semana que há de 

vir, lembramos que está prevista para dia 19 de fevereiro, uma terça-

feira, uma reunião com o Sr Bispo e alguns membros do Secretariado 

de Coordenação Pastoral da Diocese com  o Conselho Pastoral da 

paróquia e a equipa fraterna de animação pastoral. No diálogo 

entre o Secretariado de Coordenação Pastoral e o Conselho pastoral, 

Económico e Efap ver-se-á como é que o plano pastoral diocesano 

está a ser posto em prática na vida da paróquia. Para melhor nos 

prepararmos para este encontro podemos relembrar/analisar o nosso 

plano pastoral (http://w.pt351.com/11481) e a Nota Pastoral que o 

nosso bispo (http://w.pt351.com/11482). 



Não poderá acontecer que estamos lá mas não abrimos o coração 
à sua graça? É possível estar diante do fogo e não nos 
queimarmos? É,se nos protegemos. A adoração não é só para mim, 
é também um serviço que presto aos outros, a toda a comunidade. 
Sejamos generosos com Deus e com os irmãos e demo-nos na 
adoração de uma forma comprometida, uma hora por semana.  
O amor de Cristo e a experiência de salvação que fizemos d’Ele, 
impulsiona-nos para o trabalho esgotante, mas cativante da 
missão. Não estamos dispensados de dar o nosso melhor, com 
criatividade e com os critérios da excelência. Quando a pesca não 
dá, em vez de continuarmos a fazer, rotineiramente, o que já 
fizemos tantas vezes, vendo que não dá fruto, precisamos de parar, 
para rezar, para avaliar, para pedir ao dono da messe que nos 
ilumine, que nos oriente e nos diga para onde lançar as redes. Ele 
nos inspirará caminhos novos e nos dirá: «Faz-te ao largo e não 
fiques a pescar na segurança da orla marítima, mas parte na 
confiança da fé, e eu estarei contigo para encher as tuas 
redes.» Sexta- feira passada e ontem, sábado, decorreu em Braga o 
e+novar19, que é um encontro promovido pelo Alpha nacional 
para bispos, padres e leigos refletirem sobre como liderar a 
inovação e a mudança para perspetivas novas de anúncio do 
evangelho. Esta experiência tem ajudado muitos padres e leigos a 
saírem da rotina do fazer pastoral para entrarem em caminhos 
inovadores. É muito mais cómodo continuar a fazer aquilo em que 
nos sentimos seguros do que a ousar o desconhecido.  
 É esta a eficácia do reino: o Homem, como colaborador da obra de 
Deus, dando o melhor de si mesmo, mas esperando tudo da graça 
divina que não se faz esperar onde vê um coração humilde, 
obediente e corajoso. 

 
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 

Avisos comuns às duas paróquias 
 

LECTIO DIVINA – Como deverá ser do conhecimento de todos, 

esteve na passada quarta-feira, no salão da Igreja de S. José, 

o Sr Bispo a lançar a Lectio Divina como forma de preparação 

da visita pastoral que se iniciará no dia de S. José, 19 de 

Março. Esta leitura orante da Palavra de Deus decorrerá em 

pequenos grupos, na sua maioria já existentes. Para todos 

aqueles que não pertencem ainda a nenhum grupo no qual este 

percurso seja feito, são convidados a encontrarem-se no salão de 

S. José na próxima quinta feira, dia 14, pelas 21h15 com vista à 

formação de mais grupos para a Lectio Divina. Para quem não pôde 

por algum motivo estar neste encontro com o Sr Bispo, pode 

visualizar o vídeo em http://w.pt351.com/11484  

 

FORMAÇÃO LOUVOR E EXERCÍCIO DE CARISMAS – 2 Março, das 

14h00 às 20h00, em SJBaptista. O Louvor de Deus é algo que nos 

faz avançar muito na fé. Quando se vive uma experiência de 

encontro com Deus precisamos de O louvar. Existem no 

entanto obstáculos que emperram o jorrar do louvor em nossos 

lábios sendo um deles o aspeto cultural. Mas quando nos 

habituamos a louvar juntos e superamos essas barreiras, o louvor é 

um poderoso meio de crescer na fé, de renovar o entusiasmo, de 

sentirmos Deus próximo de nós e de O vermos em ação nas nossas 

vidas.  O louvor ajuda-nos a aderir a Deus e a viver na esperança 

em todas as circunstâncias. Mas ninguém nasce ensinado no 

louvor: há uma iniciação que todos temos de fazer. Por isso 

convidamos o P. Jean-Hubert Thieffry que já esteve cá no 

E+novar18 . Ele vive atualmente no Quebec, mas vai estar em 

Espanha alguns dias. O Pe Jorge convidou-o a vir passar um sábado 

connosco e a dar-nos uma formação prática e teórica sobre o 

louvor.  

 

PEREGRINAÇÃO A PARAY-LE-MONIAL – Foram finalmente 

conhecidos os preços definitivos das sessões de verão animadas 

pela Comunidade Emanuel nesta pequena cidade de França onde 

no Séc XVII Jesus revelou o seu coração a Santa Margarida Maria.  

  
companheiros que estavam no outro barco, para os virem 
ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo 
que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou
-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que 
sou um homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se 
apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da 
pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de 
Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: 
«Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens». 
Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo e 
seguiram Jesus.   

MEDITAÇÃO  
  

Os pescadores estavam a lavar as redes. No seu coração, não devia 
haver muito ânimo, pois tinham andado toda a noite a trabalhar… 
em vão. Não tinham pescado nada. Jesus escolhe a barca de Simão 
para dali fazer a sua pregação do reino. Quando acabou de falar, 
tinha uma surpresa para o dono da barca e para os seus amigos da 
pesca: «Simão, faz-te ao largo. E vós, lançai as redes para a pesca.». 
A resposta de Simão é lógica e provém da experiência de todos os 
dias: «Senhor, obrigado por te preocupares connosco, mas não vale 
a pena… pescámos toda a noite e não apanhámos nada.» Creio que 
o olhar de Jesus sobre Pedro foi aquele olhar luminoso, profundo e 
persuasivo que encontramos tantas vezes no Evangelho, ao ponto 
de Pedro exclamar logo a seguir: «mas, já que o dizes, largarei as 
redes». Obedecendo à Palavra de Jesus, eles contemplam, atónitos, 
uma inesperada e abundante pesca. Pedro, por momentos, intui que 
aquilo só pode acontecer pela presença do divino, do Mistério, e, tal 
como Isaías na 1ª leitura, sente-se impuro, pobre e pecador e 
experimenta aquele «santo temor de Deus» que nasce do assombro 
ante a grandeza divina, diante da nossa pequenez e miséria. Isaías 
exclama: «Ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de 
lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo.». E 
Pedro, lançando-se aos pés de Jesus, exclama: «Senhor, afasta-Te de 
mim, que sou um homem pecador.». Mas, um e outro, são acolhidos 
pela benevolência divina que os chama para a missão. A Pedro, 
Jesus diz: «Não tenhas receio, daqui por diante, serás pescador de 
homens». A Isaías, Deus pergunta: «Quem enviarei eu? Quem irá 
por mim?» E a resposta de Isaías é a resposta de alguém totalmente 
rendido à experiência inefável do encontro com o Deus vivo. É a 
atitude de adoração. «Eis-me aqui, podeis enviar-me.»   
Jesus quer formar Pedro para o anúncio do Reino e ensina-lhe desde 
o início que a fecundidade da missão e a eficácia do Reino Lhe 
pertencem a Ele, o Mestre e o Senhor da Missão. Nós somos seus 
colaboradores e, como tal, devemos trabalhar em união com Ele, e 
em obediência à Sua Palavra. Entrar em ativismo, desligados dele, é 
cansar-se inutilmente, é pescar a noite inteira e não apanhar nada. A 
sabedoria popular pôs em ditado aquilo que é dito de muitas formas 
na Bíblia: «Vale mais a quem Deus ajuda, do que a quem muito 
madruga». Diz o Salmo: «Se o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os construtores; se o Senhor não guardar a cidade, em 
vão vigiam as sentinelas.» (Salmo 127)  
Tudo começa no assombro do encontro com o Mistério. Quando 
digo Mistério refiro-me a Deus naquilo que Ele é na sua grandeza 
infinita, na sua santidade, que nós só podemos intuir mas não 
compreender. Ele está para além de toda a compreensão. E a sua 
grandeza revela-se também na sua pequenez, humildade e 
proximidade. É a experiência que Pedro faz depois da pesca. «Como 
é possível que “o totalmente outro”, esteja tão perto de mim, 
homem pecador?» «Afasta-te de mim, Senhor». Esta é a experiência 
que podemos fazer na adoração eucarística quando nos 
aproximamos daquele pão que é o Corpo entregue de Jesus. A 
adoração bem vivida como encontro amoroso com o Senhor, 
fecunda toda a nossa vida e transforma-a. Ainda não consegui 
perceber como é que há pessoas que se vão cansando de dar ao 
Senhor uma hora de adoração e vão desistindo. Deveria acontecer o 
contrário. Se a adoração for uma abertura da alma à presença do 
fogo devorador do amor de Deus só haveria de nos lançar no desejo 
de mais adoração, de mais serviço ao Senhor, como Isaías que 
exclama depois do encontro. «Eis-me aqui, podeis enviar-me.»  


