
1ª LEITURA (Jer 17, 5-8)  

Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem confia no homem e 

põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração 

do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe 

quando chega a felicidade: habitará na aridez do deserto, 

terra salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia 

no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a 

árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes 

para a corrente: nada tem a temer quando vem o calor e a 

sua folhagem mantém-se sempre verde; em ano de 

estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus 

frutos».   

 

SALMO RESPONSORIAL  

Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.   

 

2ª LEITURA  (1 Cor 15, 12.16-20)  
Irmãos: Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque 

dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos 

mortos? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não 

ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda 

estais nos vossos pecados; e assim, os que morreram em Cristo 

pereceram também. Se é só para a vida presente que temos 

posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de 

todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, como 

primícias dos que morreram.   

EVANGELHO (Lc 6, 17.20-26)  
Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na companhia dos 
Apóstolos, e deteve-Se num sítio plano, com numerosos 
discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém 
e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os 
discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é 
vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes 
fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora 
chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os 
homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e 
proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do 
homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no Céu 
a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados 
tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já 
recebestes  a  vossa c onsolação. Ai  de v ós,  que  agora  estais   
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  VISITA AOS DOENTES: Numa altura em que ainda continua muita 

gente adoentada, sobretudo os mais velhos e debilitados, é bom lem-

brar que há, em ambas as paróquias, uma equipa de ministros da 

comunhão que se deslocam com alegria e sem custos a casa daque-

les que não têm condições para vir à igreja. No caso de doentes que 

permaneçam em casa durante longos períodos de tempo, lembramos 

que podem e devem solicitar a presença de um dos pa-

dres para ministrar os sacramentos que venham a ser considerados 

oportunos.  
 

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS: Iniciam já daqui a 

um mês e este ano o tema será 

o acolhimento. Estão ao fundo da Igreja cartazes 

e panfletos que podem levar para irmos desde já 

marcando essas datas nas nossas agendas. Este 

ano, ao contrário do que tem sido habitual, por 

o salão estar para entrar em obras, serão no 

auditório do Colégio de S. Teotónio.  

 

CONFERÊNCIA SOBRE O SANTO SUDÁRIO: Embora ainda não haja 

dados muito concretos, está prevista para dia 27 de março no Depar-

tamento de Engenharia Mecânica do Polo II uma palestra sobre o 

Santo Sudário na perspetiva de um cientista, neste caso o Professor 

Vítor Lobo, catedrático jubilado do Departamento de Química da 

Universidade que desde há uns anos se tem dedicado a este assunto. 

Na próxima semana divulgaremos, se possível, o local exato e a ho-

ra prevista 
 

ESCOLA DE PAIS “OS PAIS SÃO CHATOS”: Os jesuítas em Coim-

bra estão a organizar à sexta-feira uma Escola de Pais, com encontros 

mensais que ajudam a reflectir sobre temas que preocupam os 

pais na educação dos seus filhos. Na próxima sexta-feira dia 1 de 

março, pelas 21h30 no Justiça e Paz, o tema será “Redes sociais e 

internet: inimigos ou parceiros na educação?”  
 

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

CONTA DA CONSTRUÇÃO: O saldo da conta da construção que em 31 

de dezembro era de 52.509,24€, cresceu em 31 de janeiro pa-

ra 56.921,91€ : as receitas vieram do dia da generosidade, que faze-

mos no primeiro domingo de cada mês, e de ofertas pontuais para 

este efeito que alguns irmãos vão fazendo ao longo do 

mês (diretamente na secretaria ou entregando um envelope no ofer-

tório de outra missa na qual participem).  
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO: Pede-se que este-

jam presentes, se possível, na próxima quarta-feira, dia 20, pelas 

21h00 na sala contígua à da sacristia. Entre outros, será abordada a 

temática da renovação dos cartões.  
 

50 ANOS DO AGRUPAMENTO DOS ESCUTEIROS: Este ano os nossos 

Escuteiros celebram os 50 anos!! Dia 2 de Março, às 19:00 h na Euca-

ristia estamos convidados a assistir às suas cerimónias e a cantar-lhes 

os Parabéns.  

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

 

FESTA DO PAI-NOSSO: No próximo Domingo 24 de feverei-

ro teremos na missa das 11h00 a celebração da festa do pai-

nosso com as crianças do 2º ano da catequese.  
 

REUNIÃO DE LÍDERES DAS CÉLULAS: Segunda-feira, dia 18, pelas 

21h30  
 

REUNIÃO DA EFAP E DO CONSELHO PASTORAL E ECONÓMICO COM 

O SR BISPO: Na próxima terça-feira, dia 19 de fevereiro, o Sr. Bispo 

estará connosco para vermos em conjunto como é que o plano pasto-

ral diocesano está a ser posto em prática na vida da paróquia.  



risco de deixar na sombra o juizo de Deus contra os que de uma 
forma perseverante fazem o mal e não se arrependem. Os nossos 
actos têm consequências para a nossa salvação ou perdição eterna. 
Podemos analisar como pensamos e agimos quando damos na 
igreja ou noutra situação em que somos chamados a partilhar 
Quando damos na igreja, por exemplo, parece que muita gente 
pensa: « Vamos lá ver qual a moeda mais pequenina que aqui 
tenho…» Felizmente também há quem não pense assim: De 
certeza que há pessoas na assembleia com dificuldades mas há 
também, de certeza, gente que vive folgadamente. Uma eucaristia 
com 300 pessoas não chega a dar 150 euros o que significa que foi 
uma média abaixo de 50 cêntimos  por pessoa. Deus e a 
comunidade cristã onde recebi a fé e a alimento têm assim tão 
pouco valor para mim? Eu sei que é um costume que vem detrás 
mas que exige reflexão. Há tempos houve aqui um casamento, em 
S. José, que gastou 2.000 euros para enfeitar a igreja de flores… 
mas não davam nada à igreja se não lhes tivesse sido lembrado que 
deviam deixar alguma coisa. Deixaram 30 euros. O nosso 
crescimento na identificação com Cristo passa por vermos como 
lidamos com os bens materiais e vermos as prioridades que 
existem na nossa vida. Se gastamos tanto dinheiro em coisas 
supérfluas e depois resistimos a dar para boas obras da 
comunidade ou para quem precisa, vê-se logo onde está o nosso 
coração. E se entregamos o nosso coração ao supérfluo, pode 
acontecer que a nossa vida se funde no supérfluo, casa construída 
na areia movediça que depressa  se esmorona. 
Quanto bem a comunidade poderia  fazer a nível da evangelização, 
da compaixão, da solidariedade, da formação e de acolhimento às 
pessoas ! Bem-aventurados vós os que confiais em Deus e por isso  
vos destes com amor....malditos vós que amealhastes e pensastes 
só em vós. Já recebestes a vossa recompensa na terra. 

 
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 

Avisos comuns às duas paróquias 
 

PERCURSO BIBLICO – Já vamos para a quarta sessão das seis que 

estão previstas para este ano: no próximo sábado, dia 23 de 

fevereiro, pelas 14h30 na Igreja de São João Baptista. Na última 

sessão o Dr. Isaías explorou o tema da oração na bíblia e dedicou 

uma parte substancial da sua intervenção à exploração do Pai-

nosso.   
 

FORMAÇÂO LOUVOR E EXERCÍCIO DE CARISMAS: 

Lembramos esta formação agendada para daqui a duas 

semanas, 2 Março, das 14h30 às 20h00, em SJBaptista. O Pe. Jean-

Hubert Thieffry que no ano passado veio ao Enovar18 falar da 

renovação pastoral da sua paróquia vai encontrar-se com um 

grupo de padres e diáconos bem como com as suas equipas de 

animação pastoral, da parte da manhã e, da parte da tarde, a partir 

das 14h30, dará a todos uma formação prática e teórica sobre o 

louvor e o exercício dos carismas. Está aberto a todos quantos se 

queiram inscrever, online ou numa das secretarias, mas apelamos 

sobretudo à presença daqueles que estão implicados em algum 

serviço ou grupo das paróquias: Alpha, Células Paroquiais, grupos 

corais, grupo de oração, catequese de adultos, catequistas etc. 
 

JANTAR BÍBLICO COM CHEFE LUÍS LAVRADOR: Este chefe de 

cozinha, cozinheiro da Seleção Nacional de Futebol e professor 

na Escola de Hotelaria fez a sua tese de 

doutoramento relacionada com o tema da culinária nas sagradas 

escrituras. Assim, no dia 5 de Abril, uma sexta-feira, pelas 20h00 e 

para um grupo limitado a 60 pessoas, haverá um jantar de 

sabores e ementas bíblicas 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 ainda estão abertas nas 

secretarias de ambas as paróquias por 25€ / pessoa (não há 

preços especiais para crianças).  
 

 

  
saciados,  porque  haveis  de  ter  fome. Ai de vós, que  rides agora, 
porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos 
os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados 
tratavam os falsos profetas.  
 

MEDITAÇÃO  
Os dois caminhos: O da bênção e o da maldição.  

Ela tinha uma boa reforma de alguns milhares de euros  e ainda 
acumulava com a do marido que tinha morrido. Mas vivia em grande 
simplicidade e até austeridade. Só tinha um filho adotado e tinha 
recursos suficientes para lhe deixar bens em herança. Mas  tanto 
gente singular como instituições de bem-fazer podiam sempre 
contar com ela. O interessante é que fazia quase tudo 
anonimamente. Várias vezes  na paróquia recebi envelopes com 
dinheiro avultado para obras  no centros social, na igreja, no grupo 
socio-caritativo. Sabia de quem vinha apesar de virem anónimos. 
Quando faleceu as pessoas diziam:  Viveu a fazer o bem.. .Deu-se 
aos outros. Foi como o bom samaritano que  sempre se compadecia 
dos que encontrava à beira do caminho. E não foram precisas 
grandes palavras naquela missa de exéquias. Toda a gente tinha a 
convicção de que a sua vida tinha sido mergulhada no divino e 
sabiam que  dela era o reino dos céus. 
Mas recordo outro caso, quando era ainda criança  em idade 
escolar. Um senhor da minha aldeia tinha andado no Brasil e feito 
uma pequena fortuna para aquele tempo. Voltado para a aldeia era 
o único que tinha dinheiro no meio daquela pobreza toda. As 
pessoas quando precisavam muito de dinheiro batiam-lhe à porta e 
pediam emprestado. E ele emprestava com juros muito altos. Como 
passado o tempo, as pessoas não tinham com que pagar, ficava-lhes 
com os bens  que eram a sua sobrevivência.  E morreu sozinho, sem 
amor, sem amigos. Foi o primeiro funeral a que fui, com uma opa 
vermelha vestida, e já me sentia grande por poder também vestir 
uma opa.  Mas ao contrário do costume, as pessoas todas falavam 
alto  o que me chamou a atenção. Alguém mais piedoso pediu mais 
silêncio, enquanto se caminhava para o cemitério levando a carreta, 
mas a resposta foi: « Silêncio para quê? Respeito por aquele que não 
nos respeitou?» Nunca mais esqueci aquele episódio pois achei pena 
que alguém chegue ao fim da vida e não deixe saudade nenhuma 
porque  viveu só a pensar em si. 
Nestes dois exemplos temos as bem aventuranças e as maldições  
que S. Lucas coloca na boca de Jesus. 
A vivência das bem-aventuranças são a expressão  de uma fé feita 
de confiança em Deus que não falha. Quem confia n’Ele não vive 
preocupado com amealhar. Diz-nos a 1ª leitura: “Bendito quem 
confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. E as bem-
aventuranças de Jesus estão baseadas nesta confiança: “Bem-
aventurados, vós os pobres porque é vosso o reino dos céus.”  
Jesus diz-nos que há um caminho verdadeiro para a felicidade que 
Ele nos indica e que há caminhos falaciosos que parecem ser uma 
miragem a prometer-nos felicidade mas que são isso mesmo, uma 
miragem.  Segundo Jesus, “é melhor dar do que receber, é melhor 
servir que dominar, é melhor partilhar do que amealhar para si, é 
melhor perdoar do que vingar-se, é melhor criar vida do que 
explorar. E no fundo, quando conseguimos escutar sinceramente o 
melhor que há no fundo do nosso coração sabemos que Jesus tem 
razão.  E cá dentro sentimos necessidade de gritar também hoje as 
bem-aventuranças e as maldições que Jesus gritou.” (J.  Pagola) . 
Felizes os que aceitam dar e partilhar o pouco que têm com os seus 
irmãos, com o serviço de Deus, da igreja, dos pobres. Malditos os 
que só se preocupam com a s suas riquezas e os seus interesses. 
Felizes os que podendo viver mais comodamente, escolhem uma 
vida simples porque querem partilhar, como no primeiro exemplo 
que dei. Malditos os que são capazes de viver tranquilos e 
satisfeitos, sem se preocupar com os que à sua volta choram e 
sofrem. Deus está do lado deles e contra os exploradores. 
Tanto a 1º leitura como as bem-aventuranças de Lucas não nos 
deixam esquecer que não é a mesma coisa amar ou não amar, dar 
ou não dar, servir ou não servir, escolher o comodismo ou escolher a 
desinstalação  para  fazer  o  bem.  Hoje  nas  pregações corremos   o  


