
 
 
LEITURA I ( Actos 8, 5-17 ) 
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e come-
çou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam 
unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os 
milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impu-
ros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos 
foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando 
os Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a 
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e 
João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos, para 
que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido 
sobre eles: só estavam baptizados em nome do Senhor Jesus. 
Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito San-
to.  

SALMO RESPONSORIAL:  
A terra inteira aclame o Senhor.  
 

LEITURA II ( 1 Pedro 3, 15-18 )  
Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos 
sempre a responder, a quem quer que seja, sobre a razão da vossa 
esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma 
boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes calunia-
dos, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedi-
mento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a 
vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo mor-
reu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo pelos injustos – 
para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à 
vida pelo Espírito.  
 

EVANGELHO ( Jo 14, 15-21 )  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me amardes, 
guardareis os meus mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos 

dará outro Paráclito, para estar sempre convosco: Ele é o Espírito 
da verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê 
nem O conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e 
está em vós. Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. 
Daqui a pouco o mundo já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, por-
que Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu estou 
no Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os 
meus mandamentos e os cumpre, esse realmente Me ama. E 
quem Me ama será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifes-
tar-Me-ei a ele».  

Informações 
 

A Secretaria da Igreja de S. José  está aberta durante todas as 
tardes de segunda a sexta, das 15 às 19:00. A de SJBaptista à quin-
ta feira. 
 

Continua a haver terço às 18h30 e missa às 19h00 todos os dias a 
partir de SJosé, transmitidos nas redes sociais, e à quinta feira em 
SJBaptista, com a limitação imposta pela lei de 10 pessoas pre-
senciais. 
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Informações 
 

Treze de Maio na Unidade pastoral congregou muita gente. 
A ideia do drive-in pegou. Muita gente veio, de ambas as paró-
quias, no seu carro, para rezarmos o terço, no exterior da igreja 
de S. João Baptista. E todos os espaços se encheram de carros. 
Mas o Facebook chegou até às 6.500 visualizações, sem contar os 
que participaram através do You tube das paróquias. Aliás tem 
crescido muito o número dos que nos seguem nas celebrações 
diárias  
 

Igreja de S. José foi finalmente registada. 
Talvez para si seja uma novidade, mas a Igreja de S. José não exis-

tia, até à data, em nenhum número das finanças nem no registo 

predial. Não podíamos provar que era da paróquia. Finalmente, 

depois de um ano de trabalho, está tudo concluído. Está registada 

a igreja com todo o seu quarteirão envolvente. Agradeço a todos 

os que contribuíram para que isto avançasse decididamente e não 

ficasse parado no tempo. De modo particular merece uma palavra 

de reconhecimento o Arquiteto Nuno Godinho, do Conselho para 

os assuntos económicos que foi quem se empenhou a fundo no 

acompanhamento deste processo e na sua resolução. 
 
Missas presenciais abertas a toda a comunidade começam a 30 e 
31 de Maio. 

As paróquia de S. José e S. João Baptista, como vai acontecer em 

todo o país, preparam-se para dar início à liturgia eucarística pre-
sencial no fim de semana 30 e 31 de Maio. 
Tudo está a ser preparado para as pessoas puderem vir com con-
fiança. Iremos apostar em missas ao ar livre, com bancos e cadei-
ras no exterior da igreja, onde existe muito espaço, e bem visível, 
onde podem caber 500 pessoas, ocupando cada uma 4 metros 
quadrados. A máscara continua a ser obrigatória.  Haverá um gru-
po de pessoas que assegurará um serviço de acolhimento e or-
dem. 
Uma empresa de limpeza e higienização velará para que a igreja 
esteja sempre bem higienizada. À entrada e à saída, haverá gel 
para que todos possam higienizar as mãos. Todos devem estar de 
máscara. Outros pequenos detalhes serão dados pelo serviço de 
ordem.  
Ainda assim, como dizem os bispos, as pessoas com uma idade 
avançada e com vários problemas de saúde, devem ficar em casa, 
por enquanto, e ver a missa transmitida pela paróquia nas redes 
sociais. 
No próximo Domingo, depois da reunião dos conselhos pastorais, 
daremos mais informações sobre as missas que iremos  manter e 
os seus horários. 
 
DOMINGOS: 11:00 e 19:00 em S. João Baptista e S. José, transmi-
tida pelas redes sociais. 
 
Reunião dos Conselhos Pastorais: 
S. João Baptista: Dia 19 de Maio às 21.30 
S. José: Dia 20 de Maio às 21.15 
Agenda: Reinício das celebrações presenciais e sua organização. 
 
paroquiasaojoaobaptista.net | 239 405 706 | igrejasaojoaobaptista@gmail.com 

igrejasaojose.pt | 239 712 451 | igrejasaojosecoimbra@gmail.com  



são que lhes confia, é a de uma evangelização por 
“contaminação”, de um a um; R1 ou melhor ainda se for R2, na 
linguagem que hoje infelizmente conhecemos. Missão impossível? 
Não; pois Jesus lhes diz: “E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro 
Paráclito, (que quer dizer advogado, defensor) para estar sempre 
convosco”: Mas de quem o Paráclito nos deve defender? De que 
processo ou acusação falamos? Daquele que o mundo faz aos dis-
cípulos e, através deles, ao próprio Pai e a Cristo; no fim de con-
tas, à verdade.  O cristianismo cresceu muito depressa nos primei-
ros 3 séculos por contágio não só de pessoa-a-pessoa, o tal R1, 
mas de uma pessoa a contagiar pelo amor duas ou mais. Imagine-
mos que cada um de nós trabalhava para contagiar pelo amor a 
Deus uma pessoa… transformaríamos o mundo pelo amor. Pedro 
diz-nos na segunda leitura. «Estai sempre prontos a responder, a 
quem quer que seja, sobre a razão da vossa esperança.» Que o 
Seu Espírito nos inquiete de tal forma que sintamos em nós o ar-
dor de que falava Paulo: «Ai de mim se não evangelizar» 
Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A âncora da fé em contexto de pandemia 

 

     Somos um casal com três filhos, que tem o privilégio de conhe-
cer Deus e de caminhar na Fé em família com a Paróquia de São 
José. Fizemos o Curso 
Alpha e agora crescemos 
nas Células de Envangeli-
zação. É neste caminho e 
neste sentimento de per-
tença à Paróquia, que va-
mos conhecendo e experi-
enciando a palavra de 
Deus nas nossa vidas. É em 
família, com a nossa famí-
lia - Igreja, onde nos senti-
mos especiais e únicos, 
que a nossa família tem encontrado a paz, serenidade e a confian-
ça. Curiosamente, foi precisamente neste tempo de pandemia que 
nós, como família, temos vindo a reconhecer, a valorizar e a ter a 
certeza de que é este o caminho para a verdadeira felicidade! Pois 
foi perante o incerto, o desconhecido, e com tantas coisas novas 
para aprender, que a Fé se mostrou como bússola, luz e nosso 
instrumento espiritual, para nos sentirmos em porto seguro: a fé 
tem sido como o nosso ganha pão para alcançar a felicidade eter-
na. Deixamos o nosso profundo agradecimento a Deus que, atra-
vés dos nossos padres, chamou estas ovelhas para o seu rebanho. 

Família Silva Coelho  

 Só estavam batizados em nome do Senhor Jesus 
 

As leituras deste Domingo vão-nos preparando para desejar aco-
lher o dom do Espírito pois, como nos é dito na primeira leitura, há 
muitos cristãos que só foram batizados no Senhor Jesus, e outros 
que nunca assumiram sequer o batismo que receberam, através 
de um ato de fé consciente. 
Os Apóstolos Pedro e João são enviados a Samaria para ajudar na 
pregação de Filipe e aquilo que os motiva fundamentalmente é 
que os Samaritanos conheçam pessoalmente o Senhor Jesus, atra-
vés da experiência íntima e admirável do Espírito Santo. Para isso 
oravam por eles, impondo-lhes as mãos. E eles recebiam o Espírito 
Santo. Esta afirmação não é apenas um acreditar doutrinal, é tam-
bém uma experiência sentida. O Espírito Santo, quando é acolhido 
na fé, não nos deixa na mes-
ma como antes, faz-nos sen-
tir os seus frutos.  A grande 
motivação da evangelização 
deve ser que os que ouvem a 
palavra de Deus aceitem o 
Senhor Jesus como seu Se-
nhor e recebam o Espírito 
Santo. É isto que constitui o 
nosso novo nascimento em 
Cristo e que é a primeira par-
te da visão da paróquia de S. 
José: «Nascemos do encontro 
pessoal com Cristo…» (no Espírito Santo). Sem esta experiência 
fundamental, falta algo essencial à fé cristã que ficou a meio do 
caminho. Essa é a razão pela qual Pedro e João completam a evan-
gelização já começada por Filipe, transmitindo o dom do Espírito 
Santo. 
O Evangelho esclarece-nos ainda mais sobre a importância de fa-
zer experimentar a Pessoa do Espírito Santo. Estamos na quinta-
feira santa, depois do lava pés. Jesus conversa longamente com os 
seus discípulos, pela última vez, antes da sua morte. Ele fala-lhes 
do seu Pai e da relação que os une; fala também da relação que 
doravante une Jesus aos discípulos e os discípulos a Jesus, e n’Ele 
ao Pai. Uma relação que nada nem ninguém pode destruir. “Eu 
estou no Pai e vós estais em Mim e Eu em vós”. E acrescenta: 
«Aquele que me ama será amado por meu Pai.» E depois, no mo-
mento em que se prepara para os deixar, anuncia-lhes a vinda do 
Espírito Santo. Como bons judeus que eram, conheciam bem toda 
a longa promessa e espera do Espírito Santo que atravessa todo o 
Antigo Testamento. Desde Moisés que deseja que o Espírito venha 
sobre todo o povo e todos pudessem ser profetas (Nm 11,29), 
passando por Ezequiel em que Deus promete um coração novo e 
um espírito novo (Ez 36,26-27), e muitas outras passagens, vamo-
nos aproximando do profeta Joel que profetiza o dia eminente em 
que o Espírito virá sobre todos sem exceção. Os apóstolos estavam 
mergulhados nesta esperança. Eles sabiam que o Espírito viria 
para todos os que acreditassem no nome do Senhor. Qual então o 
significado das palavras de Jesus que ouvimos hoje? “Ele é o Espíri-
to da verdade, que o mundo não pode receber, porque não O vê 
nem O conhece.” Porque é que o mundo o não pode receber? 
Será isto uma restrição? Um dom só para alguns? Não. Isso já pas-
sou. A promessa agora é para todos os que o quiserem receber. 
Por isso acrescenta: “Mas que vós conheceis, porque habita con-
vosco e está em vós.” E isto é, declaradamente, um envio em mis-
são. É uma forma de lhes dizer: O mundo não conhece o Espírito 
da verdade, mas é muito importante que O conheça para a sua 
salvação e alegria. Compete-vos a vós dar-lho a conhecer. É vossa 
missão fazer com que o mundo descubra a presença ativa do Espí-
rito em todo mundo e proporcionar a todos a admirável graça de 
serem cheios do Espírito Santo. Jesus quer fortificar os seus discí-
pulos e ajudá-los a crer que o contágio do amor ganhará pouco a 
pouco; e que lhes é possível transformar o espírito do mundo, que 
não conhece a Deus, em espírito de amor. De certa forma, a mis-


