
 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (2 Sam 5, 1-3) 

Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com David a 

Hebron e disseram-lhe: «Nós somos dos teus ossos e da tua 

carne. Já antes, quando Saul era o nosso rei, eras tu quem 

dirigia as entradas e saídas de Israel. E o Senhor disse-te: ‘Tu 

apascentarás o meu povo de Israel, tu serás rei de Israel’». 

Todos os anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebron. 

O rei David concluiu com eles uma aliança diante do Senhor, 

e eles ungiram David como rei de Israel. 
 

SALMO RESPONSORIAL 

Vamos com alegria para a casa do Senhor.  
 

LEITURA II (Col 1, 12-20)  

Irmãos: Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de 

tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos 

libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do 

seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão 

dos pecados. Cristo é a imagem de Deus invisível, o 

Primogénito de toda a criatura; Porque n’Ele foram criadas todas 

as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e 

Dominações, Principados e Potestades: por Ele e para Ele tudo foi 

criado. Ele é anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. Ele é 

a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o Princípio, o 

Primogénito de entre os mortos; em tudo Ele tem o primeiro 

lugar. Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude e por 

Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a 

paz, pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos 

céus.   

EVANGELHO (Lc 23, 35-43) 

Naquele tempo, os chefes dos Judeus zombavam de Jesus, 
dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias 
de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam d’Ele; 
aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o rei 
dos Judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia um 
letreiro: «Este é o rei dos Judeus». Entretanto, um dos malfeitores 
que tinham sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o 
Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, 
tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que 
sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois 
recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele nada 
praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de 
Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em 
verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».  
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i PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
 

DOMINGO DA GENEROSIDADE – no próximo Domingo o ofertório desti-

na-se a reforçar a conta da construção que entretanto vai em 

95.878,37€. Lembro que esta conta, até as obras do salão estarem pron-

tas e pagas, se destina exclusivamente a esse fim. Entretanto, estas obras 

de aquecimento, que como já foi dito custarão 20.000€, serão pa-

gas retirando os 3.694,68€ que no ano passado pusemos de lado para 

este fim e o resto da conta corrente da Igreja.  
 

CONSELHO PASTORAL: na quarta-feira, dia 27, pelas 21h00.   
 

FIM DE SEMANA ALPHA: o Pe Jorge está em Fátima com o grupo que tem 

estado a fazer este percurso para viver o fim de semana Alpha, dedicado 

ao Espírito Santo. Rezemos por eles.  
 

D. Esperança fez a bela idade de cem anos. 

Uma simpática e distinta utente do centro social de S. José, fez em 

ambiente de festa a provecta idade de cem anos. Para o efeito 

realizou-se um almoço, com um grande bolo de aniversário. A 

senhora, que parece ter 60 anos, fez um pequeno discurso onde 

disse que se sente muito feliz por se sentir tão bem nesta casa. 

Bendito seja Deus. 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

DIA DA PARTILHA: Hoje é dia da partilha.  
 

ELOS – Aprovado que está o projeto pela câmara, ainda vai 

demorar algum tempo até ao lançamento da primeira pedra 

(especialidades), mas o início das obras do Centro Comunitário 

está para breve e como sabemos a nossa principal aposta para sustentar 

as despesas são os ELOS: contamos agora com 139 elos que contribuem 

mensalmente com cerca de 1.400€ para a conta da construção que entre-

tanto vai em 302.000€. Precisaríamos de chegar aos 500 elos. Podemos 

contar consigo? Pode ajudar-nos mensalmente com uma pequena quan-

tia inscrevendo-se como elo? O mínimo para ser elo são 5 euros men-

sais.   
 

REUNIÃO DE TODOS OS GRUPOS DA PARÓQUIA: é já nesta segunda-

feira, dia 25, às 21:15h, para um tempo fraterno, de oração e convívio, 

na igreja: “Os irmãos eram assíduos à comunhão fraterna e às ora-

ções”. Contamos com mesmo todos. Segundo um trabalho excelente 

feito pelo professor António Luís Carvalho Gomes, que dá uma tarde de 

voluntariado à paróquia, são 325 paroquianos que têm algum compro-

misso de serviço na paróquia, que fazem parte de algum grupo, o que 

lhes dá um sentido de pertença que é muito importante para se sentirem 

pedras vivas da construção da Igreja do Senhor. Obrigado a todos. Vamos 

encontrar-nos então para confraternizarmos, rezarmos e partilharmos. 
 

GRUPO DE ORAÇÃO: na próxima quinta-feira, dia 28.  
 

VENDA DE NATAL no ATRIUM SOLUM: À semelhança do ano passa-

do, está a decorrer numa loja deste centro comercial uma venda de 

Natal com os artigos manufaturados no Atelier do Tempo e do Saber 

de SJBaptista e ou-

tros. Para além de 

escoar os muitos tra-

balhos realizados no 

atelier, este espaço 

pretende ainda ser 

mais um espaço de 

acolhimento fora 

dos muros da igreja: 

acolhem-se as pesso-

as, escutam-se e, se 

estiverem interessadas, falamos-lhes das atividades em que se podem 

integrar, dando-lhes desde logo as boas-vindas.   

Este atelier continua a funcionar em SJBaptista durante as tardes de 

terça-feira e pretende ser sobretudo uma oportunidade para o convívio 

fraterno entre os participantes. Todos são bem-vindos. 



Para nós, seres humanos e crentes, a refeição não é só algo fisioló-

gico, é também afetiva e espiritual. A refeição não é a mesma coi-

sa quando comemos sozinhos ou acompanhados pela família ou 

amigos, pois ela tem uma dimensão cultural, antropológica e espi-

ritual. Rezar à mesa é tornar aquela refeição em algo muito mais 

do que uma necessidade fisiológica. E isso só os humanos sabem e 

podem fazer. Nenhuma família cristã, nenhum discípulo de Cristo 

devia sentar-se à mesa sem fazer uma pequena prece ou louvor 

agradecido. E basta isto: “Senhor nós te damos graças por nos 

reunires à volta da mesa como família ou como amigos. Obriga-

do pelo alimento que nos dás como dom e por todos os que in-

tervieram para que chegasse até aqui. Dá-nos a graça da unidade 

e da comunhão. Pensamos também e pedimos pelos que sofrem 

por não terem comida nem amor. Ámen.” Ainda mais simples e 

fácil de decorar :“Abençoai, Senhor, o alimento que vamos tomar 

para melhor Vos servir e amar. + Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.” 

As imagens: As imagens são importantes para os nossos olhos e 
sentidos. Hoje muitas casas modernas, mesmo dos cristãos, já não 
têm imagens de Jesus, da Virgem Maria ou dos santos, mas seria 
bom que, ao menos uma imagem mostrasse que Deus é bem vin-
do naquela casa como o foi na de Zaqueu, na de Mateus e na de 
Marta e Maria. Uma imagem bonita logo ao entrar diz-nos que 
Jesus é Rei naquela casa.  
A imagem da Sagrada Família: Tem 
havido uma tradição de levar um peque-
no santuário da Sagrada Família que 
passa numa casa alguns dias e reúne a 
família à volta dela. Em S. José há várias 
imagens dessas que estão paradas aqui 
quando deviam andar de casa em casa 
abençoando as famílias. E se os pais da 
catequese levassem uma e a tivessem lá 
uma semana e depois a passassem para 
outra família? Veremos a glória de Deus quando nos voltarmos 
para Ele e lhe dermos mais espaço no nosso coração e na nossa 
família. Então Deus reinará.  
 

 

UNIDADE PASTORAL 
 
 

ENCERRAMENTO VISITA PASTORAL: hoje, dia 24, pelas 15h30, numa 
missa celebrada pelo nosso bispo D. Virgílio na Sé Nova, assinalaremos o 
final da visita pastoral ao nosso Arciprestado de Coimbra Urbana.   
 

RETIRO DE ADVENTO: é já daqui a 2 semanas, no sábado 7 de Dezembro. 
O retiro é aberto a quem nele queira participar e destina-se a todos os 
paroquianos que queiram ter um tempo mais profundo com Deus. De um 
modo particular todos os grupos da paróquia são convidados a partici-
par. O local é o multiusos-igreja de S. João Baptista. O almoço é partilha-
do e será bom que estejamos juntos à hora do almoço. No entanto se 
alguém precisar muito de ir a casa por questões familiares, pode ir. O 
orientador do retiro é um sacerdote que vem de Braga para estar con-
nosco. 
 

PEREGRINAÇÃO A ROMA: Foram cem pessoas das nossas paróquias que 
estiveram com o Papa.  E desta vez quase todos o puderem não só ver de 
perto, como cumprimentá-lo ou tocar-lhe. Ele dirigiu-se às células paro-
quiais de evangelização 
que já existem em S. João 
Baptista e S. José. Mas a a 
peregrinação foi muito 
mais do que o encontro 
com o  Papa, que já de si 
foi muito importante. 
Pudemos rezar juntos no 
túmulo de S. Pedro e 
proclamar a fé que Ele 
com os outros apóstolos 
nos transmitiram. 
 

  
MEDITAÇÃO  

 

A oração familiar e comunitária  

Cristo é Rei mas não à maneira humana. Ele não se impõe pela 
força nem pelo poder. Com humildade bate à nossa porta para 
que O deixemos entrar e reinar nas nossas vidas. E deixa-nos sem-
pre livres até para lhe desobedecermos. Ele é o rei da liberdade e 
todos aqueles que O deixam reinar nas suas vidas experimentam a 
verdadeira liberdade. Porque Ele é o Rei do amor, quer que o ame-
mos na liberdade, pois o amor não pode ser forçado nem imposto. 
A oração é o meio através do qual vamos deixando que Jesus reine 
nas nossas vidas e se torne o Senhor. Até agora falámos da oração 
pessoal, daquele trato de amizade a sós com Aquele que sabemos 
que nos ama; hoje avançamos falando da oração comunitária que 
complementa e fortalece a oração pessoal. Uma supõe e conduz à 
outra. A oração pessoal leva-nos a viver melhor e com profundida-
de a oração comunitária e a oração comunitária pode tornar-se 
exterior e vazia se não for alimentada pela oração pessoal. Deus 
gosta de nos ver unidos a rezar e a louvar o seu nome santo. Há 
um salmo que diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. 
(Sl 22,4). Jesus ia ao templo de Jerusalém para rezar os salmos e os 
discípulos continuaram a fazer o mesmo. S. Paulo diz à comunida-
de de Éfeso: “Entre vós, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais; 
cantai e louvai o Senhor com todo o vosso coração; sem cessar, dai 
graças por tudo a Deus Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cris-
to.” E Jesus diz-nos: “Digo-vos ainda: Se dois de entre vós se 
unirem, na Terra, para pedir qualquer coisa, hão de obtê-la de 
meu Pai que está no Céu. Pois, onde estiverem dois ou três reuni-
dos em meu nome, Eu estou no meio deles» (Mt 18,19-20). A ora-
ção comunitária tem uma eficácia especial que tantas vezes tenho 
experimentado. Quando quisermos muito obter uma graça de 
Deus, peçamo-la juntamente com outros, pois Deus quer ver-nos 
unidos na súplica e no louvor. 
A primeira de todas as orações comunitárias é, como sabemos, a 
Eucaristia, mas sobre esta falaremos mais tarde. Hoje, gostaria de 
falar da oração comunitária feita em família. Esta é a primeira e a 
mais básica comunidade. É a Igreja doméstica. Quando a família 
reza junta atrai sobre si a graça abundante de Deus e consegue 
milagres. O sacramento do matrimónio na oração familiar e na 
celebração da Eucaristia dominical é revivificado e ganha toda a 
sua eficácia. Família que reza unida permanece unida e capaz de 
ultrapassar muitas dificuldades. A vida familiar, sobretudo a dos 
casais mais novos com os filhos pequenos, é complicada e muito 
movimentada e muitas vezes é difícil encontrarem tempo para a 
oração da manhã juntos, mas a oração da noite é possível nem 
que seja à hora do jantar ou logo a seguir a ele. Pode ser uma ora-
ção espontânea em que cada um dá graças pelo dia que viveu e 
pede alguma graça a Deus, como tantas famílias já fazem, ou pode 
ser simplesmente rezar um mistério do terço ou o terço todo. Ah, 
se as famílias ganhassem o hábito de alguma oração em comum!  
Quanto essa família experimentaria a glória de Deus! 
A oração às refeições: Uma tradição constante na Igreja é a oração 

de bênção da mesa. Ter o alimento preparado à hora das refeições 

foi sentido sempre como uma grande bênção, pois muita gente 

não o tem e sempre houve gente que morreu à fome. Nas socieda-

des mais ricas do ocidente deixámos de agradecer esse dom, pois 

o temos com abundância, e deixámos de o ver como um dom; mas 

o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso nos ensinou a rezar: “O 

pão nosso de cada dia nos dai hoje.” Rezar às refeições é reconhe-

cer o dom que nos é dado de termos o pão de cada dia, mas é 

também agradecermos todos os que contribuíram para que aquele 

alimento estivesse ali. E se repararmos bem foi uma imensidão de 

gente: os que cultivaram os alimentos, que os exportaram, que os 

venderam, que os cozinharam, a mãe ou o pai que puseram a me-

sa com amor, etc. Ao mesmo tempo, rezarmos à mesa é agradecer 

o dom da família ou dos amigos reunidos.  


