
 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (Is 35, 1-6a.10) 
Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a 
terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte com 
brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o 
esplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do Senhor, o 
esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e 
robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações 
perturbados: «Tende coragem, não temais: Aí está o vosso 
Deus, vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio 
vem salvar-vos». Então se abrirão os olhos dos cegos e se 
desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará 
como um veado e a língua do mudo cantará de alegria. 
Voltarão os que o Senhor libertar, hão-de chegar a Sião com 
brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-lhes o 
rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e acabarão a dor e 
os gemidos.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
Vinde, Senhor, e salvai-nos.   
 

LEITURA II (Tg 5, 7-10)  
Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. Vede como o 
agricultor espera pacientemente o precioso fruto da terra, 
aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede pacientes, vós 
também, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor 
está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, a fim de não serdes 
julgados. Eis que o Juiz está à porta. Irmãos, tomai como modelos 
de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do 
Senhor. 

EVANGELHO (Mt 11, 2-11) 
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de 
Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele que há-
de vir, ou devemos esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide 
contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, 
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e 
a Boa Nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que 
não encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando os 
mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João às multidões: 
«Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então 
que fostes ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Mas 
aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos 
reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e 
mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o 
meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos 
digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do 
que João Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que 
ele».  
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E+NOVAR20: no ano passado foi em Braga e estava um bom grupo 
das nossas paróquias; este ano será no Estoril de 8 a 9 Fev e con-
tará com a presença do Pe James Mallon, autor do Best seller 
“Renovação Divina – de uma paróquia de manutenção a uma 
paróquia missionária”: https://portugal.alpha.org/enovar20  

 
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
 

CATEQUESE SJOSÉ - SEMANA III DO ADVENTO:  
Estamos já no 3º Domingo do Advento!  
Somos chamados a refletir sobre a grande dádiva que Deus teve 
para cada um de nós: a Natureza e tudo o que nela existe! 
O Santo Padre, alerta-nos para a responsabilidade que temos na 
conservação deste planeta no qual habitamos. 
Num tempo em que o 
apelo ao consumismo 
espreita a cada esquina, 
que cada um pense que os 
recursos não são inesgotá-
veis. Sejamos ecologica-
mente zelosos e preocu-
pados com o presente e o 
futuro de todos. 
Afinal, o Natal não é só a 
preocupação com presen-
tes e abundância. 
 

Oração em família 
Senhor Jesus, ilumina to-
dos aqueles que não res-
peitam a Tua obra que 
nos deste de forma gratui-
ta e dá força a todos os 
que se empenham em 
usar bem os recursos que 
têm ao seu dispor. Dá-lhes 
força para não desanima-
rem. 
 

Pai Nosso | Avé Maria | Glória 
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL: Para todos os que quiserem, encontram-
se nas entradas da igreja envelopes do Contributo Paroquial anual. 
Dentro, uma folha para escreverem o nome e o número de identifica-
ção fiscal, para o mesmo efeito. Obrigado pela vossa colaboração e 
generosidade.   
 

MINISTROS DA COMUNHÃO: reúnem quarta-feira, 18, pelas 21h00 
 

 
 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

VENDA DE NATAL no ATRIUM SOLUM: Continua a decorrer numa 
loja do Atrium Solum a venda de Natal organizada e mantida pelas 
senhoras do Atelier do Tempo e do Saber. Já passou por lá? Se tiver 
em casa louças e artigos de decoração bonitos e que queira doar, eles 
aceitam e é receita para a construção do Centro Comunitário. 
 

ALMOÇO DE REIS: será no domingo 12 de Janeiro. É daqui a 1 mês . 
 

GALA SOLIDÁRIA: como no ano passado, será no Convento de S. 
Francisco no dia 31 de Janeiro. Este ano teremos como cabeça de 
cartaz o André Sardet, reconhecido artista da nossa cidade. 
 
 

paroquiasaojoaobaptista.net | 239 405 706 | igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt | 239 712 451 | igrejasaojosecoimbra@gmail.com 



que O amam». Creio que se a Igreja souber, mostrar ao mundo de 
hoje estes sinais libertadores que a Igreja. Em Cristo realiza e se as 
pessoas forem experimentando isto as igrejas não se esvaziam 
porque as pessoas de ontem como de hoje continuam a precisar 
desta Boa Nova. E, graças a Deus, somos testemunhas muito fre-
quentemente desta libertação, cura, restauração interior e exterior 
que tem acontecido na vida de tantos quando se encontram ou 
reencontram com a Igreja. Não faltariam testemunhos concretos 
para apresentar se tivesse aqui espaço para isso. Jesus é salvador e 
sempre que lhe abrimos a porta Ele vem e salva-nos de nós mes-
mos e de todas as feridas que a vida produz em nós. Que Ele venha 
salvar-nos. Vem, Senhor Jesus. 
 

Domingo Gaudete e Domingo Laetare  
O que significa e qual a diferença entre um e outro? 

As palavras “Laetare e Gaudete” são de origem latina e significam 
basicamente a mesma coisa, ou seja, significam “Alegria”. É como 
se disséssemos na Língua Portuguesa “Alegra-te e Rejubila” que 
querem dizer a mesma coisa sendo uma palavra sinónima da ou-
tra. Outra semelhança entre Domingo Laetare e Domingo Gaudete 
é que ambos se referem a um termo tradicional dado ao penúltimo 
domingo da Quaresma e do Advento, que popularmente são co-
nhecidos como os Domingos da Alegria. Este domingo consiste 
numa pausa prevista dentro do rito litúrgico, para lembrar que a 
Alegria está a chegar, ou seja, uma grande festa está para vir. É 
importante entendermos que no Ciclo do Natal e no Ciclo da Pás-
coa existe um tempo de preparação que antecede estas grandes 
festas do calendário litúrgico da Igreja. O tempo de preparação 
para o Natal é o Advento, quatro domingos, sendo o terceiro do-
mingo do advento, o Domingo Gaudete. O tempo de preparação 
para a Páscoa é a Quaresma que são cinco domingos, sendo no 
quarto domingo, o Domingo Laetare. Nestes domingos temos a 
presença da cor litúrgica “rosa” exatamente para lembrar que é 
um domingo diferente e porque os cristãos costumavam presente-
ar-se neste dia oferecendo rosas. Neste domingo é importante que 
a Igreja esteja com a ornamentação diferenciada, pois afinal a Ale-
gria Maior aproxima-se pela celebração  do Natal ou da Páscoa. 

 
UNIDADE PASTORAL 

 

VÉSPERAS: tem havido vésperas solenes na igreja de SJosé 
em todos os domingos do advento às 18h00. Neste 3º do-

mingo do advento são animadas pelo coro das 12h00 de SJosé. 
 

CONFISSÕES: para além dos horários que temos vindo 
a divulgar, haverá confissões em SJosé na próxima ter-
ça dia 17 às 15h00 e, na segunda, dia 23, às 21h00. 
Também em S. João Baptista haverá confissões na pró-
xima sexta dia 20 às 21h00. 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES: na próxima 5ªfeira dia 19 tere-
mos a partir das 21h15 a 4ª sessão de formação. 
 

MISSAS DO GALO: em SJosé, às 00h00; em SJBaptistas às 23h00. 
 

CONCERTOS DE NATAL: Em SJosé teremos, no Domingo 15 de 
Dez, pelas 17h00, o Coro Misto num concerto solidário com entra-
da livre e possibilidade de donativos cuja receita reverterá a favor 
da Casa de Infância Dr Elísio de Moura. Dia 28, em SJBaptista, te-
remos o Concerto de Cantares Natalícios às 20h30 com os Ran-
chos Folclóricos do Grupo Desportivo da Arregaça e das Cortes. 

 

 
JORNADAS DE FORMAÇÃO 
PERMANENTE: à semelhança 
de anos anteriores estarão 
abertas à participação de 
leigos. De 21 a 23 de Janeiro 
no Seminário. Inscreva-se em 
https://tinyurl.com/yx5h49vj 
 

 

 MEDITAÇÃO  
 

Domingo III do Tempo Comum | Domingo Gaudete (da alegria) 
 

Exulte em brados de alegria 
O texto da 1ª leitura põe à prova o leitor. Só alguém que saiba dar-
se conta de que está a ler um poema, e o ler como tal, dando a ento-
ação poética, o lerá bem. É que não basta ler o que lá está para ler 
bem, é preciso despertar sentimentos e emoções, sobretudo des-
pertar a esperança num salvador que, quando chegar, fará «que se 
abram os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 
Então o coxo saltará como um veado, e a língua do mudo cantará de 
alegria».   
Às vezes cansamo-nos de esperar. Então ficamos cínicos, incrédulos, 
impacientes. A segunda leitura diz-nos: «Esperai com paciência a 
vinda do Senhor». Aprendei com o agricultor a saber esperar desde 
a sementeira à ceifa. Nós ainda não vemos o Reino de Deus total-
mente realizado, mas já há tantos sinais dele no meio de nós. E so-
mos chamados a acolhê-lo em grande exultação para que seja mais 
visível. Esta alegria vem do facto de sabermos que está algo imensa-
mente bom para acontecer. E está perto. 
João Baptista, na prisão, coloca a si mesmo várias perguntas: «Será 
que me tenha enganado acerca do Messias? Será Ele o Messias es-
perado?» Tinha anunciado um Messias juiz rigoroso implacável para 
com os injustos e os maus, que viria para aplicar a justiça divina, que 
já está com o machado à raiz da árvore para castigar os que não 
praticam obras de arrependimento, e o que vê é um Messias dedica-
do a curar as feridas dos que sofrem. Por isso envia, da prisão, emis-
sários a Jesus para que lhes desvende as dúvidas: «És tu o que está 
para vir ou devemos esperar outro?» E Jesus responde-lhe com a 
sua vida de curador e consolador: «Ide contar a João o que vedes e 
ouvis: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os 
surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos 
pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim moti-
vo de escândalo». 
Jesus não se sente enviado por um juiz rigoroso para julgar os peca-
dores e condenar o mundo. Por isso, não atemoriza ninguém com 
gestos justiceiros, mas oferece aos pecadores e a todos os que se 
sentem longe do coração de Deus a sua amizade e o seu perdão. E 
por isso pede a todos: «Não julgueis para não serdes julgados». 
Jesus não cura de maneira arbitrária ou por sensacionalismo. Cura 
movido pela compaixão, procurando restaurar a vida a essas pessoas 
enfermas, sofridas e destruídas. São as primeiras que hão de experi-
mentar que Deus é amigo de uma vida digna e sã. Jesus nunca insis-
tiu no caráter prodigioso das suas curas nem pensou nelas como 
uma receita fácil para suprimir o sofrimento do mundo. Apresentou 
a sua atividade curadora como sinal para mostrar aos seus seguido-
res a direção que devemos tomar para abrir caminhos a esse projeto 
humanizador do Pai a que Ele chamava «Reino de Deus». 
A Igreja é hoje a continuadora da missão de Jesus impulsionada pelo 
Espírito Santo. Em S. João Baptista, bem como na zona do Loreto, 
está-se a trabalhar para se construírem novas igrejas. Parece estar-
se a contracorrente do que se passa nalguns países da Europa onde 
elas são vendidas e transformadas em cafés, museus, e outro locais 
públicos. 
Se alguém nos perguntasse: Para que serve a Igreja? Por que razão 
havemos de trabalhar para que ela exista e se desenvolva? Penso 
que a nossa resposta poderia e deveria ser semelhante à de João 
Baptista acerca do Messias. Sendo continuadora da missão de Jesus 
e continuamente animada pelo seu Espírito, ela tem por missão tam-
bém «curar os corações atribulados, levar a luz aos cegos, fazer ou-
vir os surdos, levar alegria aos tristes, levar esperança aos desanima-
dos, levar o pão aos famintos, levar o abraço da misericórdia e do 
perdão aos oprimidos; numa palavra, levar a fantástica e exultante 
boa notícia a todos de que Deus os ama e nunca os abandona, de 
que a vida vivida com Ele tem um enorme sentido e que não deve-
mos temer a morte pois Ele tem preparado para nós uma vida abun-
dante e eterna «que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem ja-
mais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para os  


