
LEITURA I ( Actos 2, 14a.36-41 ) 
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, 
ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba com absoluta certeza 
toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus 
que vós crucificastes». Ouvindo isto, sentiram todos o coração 
trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos: 
«Que havemos de fazer, irmãos?». Pedro respondeu-lhes: 
«Convertei-vos e peça cada um de vós o Baptismo em nome 
de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Rece-
bereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa des-
se dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de 
longe, ouvirem o apelo do Senhor, nosso Deus». E com muitas 
outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: «Salvai-vos 
desta geração perversa». Os que aceitaram as palavras de 
Pedro receberam o Baptismo, e naquele dia juntaram-se aos 
discípulos cerca de três mil pessoas.  
 

SALMO RESPONSORIAL:  
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.  

LEITURA II ( 1 Pedro 2, 20b-25 )  
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com 
paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fos-
tes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-
vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu 
pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, 
não pagava com injúrias; maltratado, não respondia com amea-
ças; mas entregava-Se Àquele que julga com justiça. Ele suportou 
os nossos pecados no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim 
de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça: pelas suas 
chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas 
agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.  
 

EVANGELHO ( Jo 10, 1-10 )  
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: 
Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas en-
tra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra 
pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as 
ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu 
nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe 
pertencem, caminha à sua frente; e as ovelhas seguem-no, porque 
conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fo-
gem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos». Jesus apre-
sentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o 
que queria dizer. Jesus continuou: «Em verdade, em verdade vos 
digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de 
Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. 
Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como a ovelha 
que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem 
senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas 
ovelhas tenham vida e a tenham em abundância».  
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 Informações 

 

A Secretaria da Igreja de S. José  recomeça a estar aberta durante 
todas as tardes de terça a sexta das 15 às 19:00. 
 

- Também o atendimento espiritual como confissões e conversa 
pessoal com os padres, pode começar, desde que venham de 
máscara que agora é obrigatório, segundo a lei. Haverá um acríli-
co protegendo as pessoas. 
 

- A lei não permite, por agora, mais do que dez pessoas juntas.  
Por isso, tudo o que ultrapasse este número não deve ser feito.  
 

-É provável que o terço que pretendíamos rezar na rua, no dia 13 
de Maio, mesmo com as devidas distâncias e com máscara, não 
venha a ser possível presencialmente , a não ser que saia entre-
tanto algo mais claro para as celebrações religiosas, o que parece 
estar para acontecer. De qualquer maneira, se não puder ser de 
outra forma, rezaremos o terço e transmiti-lo-emos online para 
vivermos bem o 13 de Maio. 
 

Não nos esqueçamos dos pobres 
Temos ouvido que já há muita gente que não tem capacidade de 
responder às suas necessidades básicas de alimentação e outras. 
No centro de acolhimento de S. José os pedidos estão a aumentar 
todos os dias. Podemos ajudar agora um pouco mais? Uma família 
pode arranjar um cabaz de bens essenciais e vir oferecer ao cen-
tro de acolhimento. Claro: o dinheiro também é muito bem-vindo. 
Às vezes há necessidades essenciais que não são para comer. Por 
exemplo, comprar um computador para que os filhos de uma 
família carenciada possam seguir as aulas como foi pedido ao cen-
tro, é um bem essencial para esta família.  
Em S. João Baptista o Gasc está também a distribuir cabazes. 
Todos os desta paróquia podem dirigir-se à Manuela pelo te-
lemóvel nº 912395972 e depois marcar a hora para receber as 
ofertas.  

 

FREQUENTAR AS NOSSAS PARÓQUIAS ONLINE - Nestes tem-
pos em que se continua a impor o distanciamento físico, temos 
vindo a apostar num contacto  virtual, à semelhança de tantas e 
tantas organizações da nossa sociedade. Todas as celebrações 
têm vindo a ser disponibilizadas nos sites de ambas as paróquias, 
páginas de Facebook, Instagram e canal de Youtube da nossa Uni-
dade Pastoral ( http://bit.ly/2x2eNUW ), para além do Zoom. 

Um grande agradecimento  
É nas horas mais difíceis que descobrimos quem são os amigos 
fiéis, quem está verdadeiramente arreigado à fé em Deus, e ama 
indefetivelmente a sua Igreja. Tem sido bonito ver um bom grupo 
de pessoas que transferem generosamente para a conta das res-
petivas igrejas quantias ainda mais generosas do que o que já par-
tilhavam. Acho que  Deus vos dirá o que me apetece dizer-vos  em 
seu nome: Muito Obrigado. 
Deixamos aqui os NIB para quem quiser fazer ofertório: 
Nib SJosé: PT50 0018 0000 0107 5022 0018 1  
Nib SJBaptista: PT50 0035 0650 00000070730 25 
 
Quem quiser marcar intenções de missa pode fazê-lo, e muita 
gente o tem feito, usando um dos contactos telefónicos ou de 
email das paróquias. 
igrejasaojosecoimbra@gmail.com - Tel 239 712 451  
igrejasaojoaobaptista@gmail.com - Tel 239 405 706 



ter diante de si a imagem da entrega amorosa de Jesus para nos 
salvar, ficasse de coração trespassado e perguntasse: «E agora 
que devemos fazer?»  

Quando o nos-
so coração é 
“quebrado” 
pela beleza do 
amor, é o mo-
mento da gra-
ça, o momento 
em que se po-
de operar a 
mudança den-
tro de nós. 
Deus quer que 
façamos a ex-
periência do 
seu eterno 
amor para que 

o nosso coração quebre a sua carapaça e se abra à graça. Para isso 
ajuda as vidas transformadas dos discípulos do crucificado-
ressuscitado. Uma pessoa que não é crente pode vir a acreditar, 
tocado pela beleza do testemunho de um crente. Mas quando o 
crente é padre, esse testemunho leva diretamente a Cristo e à 
Igreja pois o padre é imediatamente identificado, para o bem e 
para o mal, com a instituição que serve. Por isso é tão importante 
rezarmos pelos padres. Que Deus renove na santidade os padres 
que já o são, e chame para si jovens com vontade de se darem 
inteiramente, por amor, ao serviço do seu reino, para que todos 
tenham a vida e a tenham em abundância. 
Aos paroquianos que tenha desiludido com palavras ou atitudes 
peço humildemente perdão e, parafraseando o papa, «não se es-
queçam de rezar por mim». 
 
Primeiro seminarista da paróquia de S. João Baptista 
Nesta Semana das Vocações, e já no 
Seminário Maior do Porto, recordo 
como a paróquia foi importante na 
minha vocação. Foi no seio da comuni-
dade de São João Baptista, em Coim-
bra, que fui começando a ter resposta 
às minhas inquietações através do en-
volvimento em algumas atividades, do 
convívio e, principalmente, da oração. 
Foi também nesta comunidade que me 
reaproximei de Jesus Cristo. Acredito que o Senhor me foi prepa-
rando todo o caminho. E só tenho que estar grato! Ajudaram-me a 
crescer, sempre me apoiaram e sei que continuam a apoiar. Lá 
sentia Cristo nas palavras e nos gestos para comigo. E isso foi fun-
damental para que pudesse questionar-me se estava a ser chama-
do ao sacerdócio e, consequentemente, colocar a hipótese de 
entrar no seminário, apesar da idade... 
Por vezes, pode acontecer andarmos distraídos e parecer que an-
damos afastados dos planos do Senhor, mas Ele acompanha-nos 
sempre na nossa caminhada. 
O Venerável Carlo Acutis disse que "todos nascem originais, mas 
muitos morrem como fotocópias". O Papa Francisco exorta-nos a 
não deixar que isso aconteça. Eu decidi seguir Jesus Cristo e apro-
veito para deixar um desafio aos jovens desta Unidade Pastoral: 
meditem naquilo a que o Senhor vos chama e não tenham medo 
de seguir a vossa vocação, independentemente de qual seja. Oi-
çam o que Jesus vos diz diretamente ao vosso coração. Atrevam-
se! 
Estais todos presentes nas minhas orações para que Jesus Cristo 
nos ilumine nas nossas caminhadas. 
Um abraço em Cristo, 
Rúben Cunha 

 Eu vim para que tenham vida em abundância 
 

Fui ordenado há 37 anos, 24 de Abril, no 4º Domingo da Páscoa, 
domingo do bom pastor. Por isso, a minha história como padre 
está ligada a este dia. 
Deus é o pastor do seu 
povo, aquele que o con-
duz às fontes da vida. 
Mas sempre precisou de 
pastores visíveis que fos-
sem imagem do único 
pastor. Por isso, sempre 
chamou alguns para se 
entregarem totalmente a 
esse ministério pastoral. 
Umas vezes teve mais 
sucesso com a resposta 
deles, outras menos.  Às 
vezes penso, em momen-
tos em que sinto mais a 
minha fraqueza e o meu pecado, se não me terei enganado e que 
se tudo o que pensei ser o chamamento de Deus não passou de 
uma ideia minha. Esta dúvida é diabólica, pois deixa-me sempre 
perturbado. O que me leva a concluir que realmente Deus me cha-
mou, apesar de mim, são dois fatores: Primeiro, foi a experiência 
inesquecível e indizível que fiz do seu amor eterno que me atra-
vessou a alma. Diz o papa na sua mensagem para este dia: «Toda a 
vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao 
nosso encontro(…). Mais do que uma escolha nossa, a vocação é 
resposta a um chamamento gratuito do Senhor». E eu tenho vivi-
do sempre desse olhar amoroso que, naquele dia 19 de Março de 
1977, Ele me lançou.  A segunda razão, é que, se não fosse chama-
do, não teria a graça de, ao longo de tantos anos, me ter sentido 
sempre bem em ser padre mesmo em tempos mais difíceis. Sem-
pre senti que era aqui que eu quereria estar ainda que às vezes 
também tivesse desejo de estar noutros lados. Por isso sinto uma 
eterna gratidão a Deus pela sua graça e misericórdia para comigo. 
Ajudam-me muito, nos momentos de tribulação, os santos pasto-
res da igreja - que, graças a Deus, não lhe têm faltado em abun-
dância, mas, nestes tempos, precisa muitos mais. O cristianismo 
hoje é uma escolha pessoal que só funciona por atração. Por isso 
têm sido tão graves para a Igreja os escândalos de que todos te-
mos tido conhecimento! O mal faz tanto barulho e chega tão longe 
que, para não deixar desorientadas as ovelhas do bom pastor, 
precisamos de padres como aquele italiano de 75 anos a quem os 
paroquianos ofereceram um ventilador para o salvar do coronaví-
rus, mas ele recusou-o para o oferecer a um jovem do hospital 
onde estava. E o sacerdote morreu entregando a vida por este 
rapaz. É nestes momentos de tribulação e de combate que se vê a 
fé transformada em coragem dos que vivem do Senhor. Este santo 
sacerdote juntou-se a tantos padres que fizeram o mesmo, como 
Maximiliano Maria Kolbe, hoje santo, que, sendo preso por ser 
padre, na segunda guerra mundial,  ofereceu a sua vida em troca 
da de um homem casado, pai de filhos, a quem a Gestapo decidiu 
matar com mais nove outros, por se ter evadido de noite um prisi-
oneiro. Esta é a beleza do amor que salva! 
Há mais beleza num gesto destes, do que em todas as obras de 
arte do mundo! 
A verdadeira beleza que atrai é a de uma vida que se dá por amor.  
Esta beleza trespassa-nos o coração. E deixa-nos compreender o 
que é ser pastor.   
Na primeira leitura de hoje, quando os habitantes de Jerusalém 
compreenderam através de Pedro o sentido dos sofrimentos de 
Jesus na cruz como um ato de amor levado até ao extremo, fica-
ram de coração trespassado. Perceberam por dentro a beleza e a 
grandeza daquele amor salvador. 
Se quando ouvi a história do padre italiano, fiquei verdadeiramen-
te emocionado: compreendo bem que o povo em Jerusalém, ao 


