
 
LEITURA I ( Ex 34, 4-9 ) 
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao 
monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos 
as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de 
Moisés, que invocou o nome do Senhor. O Senhor passou di-

ante de Moisés e proclamou: «O Senhor, o Senhor é um Deus cle-
mente e compassivo, sem pressa para Se indignar e cheio de mise-
ricórdia e fidelidade». Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em 
adoração. Depois disse: «Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos 
olhos, digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se 
trata de um povo de dura cerviz, mas Vós perdoareis os nossos 
pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança».  
 

SALMO RESPONSORIAL:  
Digno é o Senhor de louvor e de gló-
ria para sempre.  
 

LEITURA II ( 2 Cor 13, 11-13 )  
Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela 
vossa perfeição, animai-vos uns aos 
outros, tende os mesmos sentimen-
tos, vivei em paz. E o Deus do amor e 
da paz estará convosco. Saudai-vos 
uns aos outros com o ósculo santo. 
Todos os santos vos saúdam. A graça 
do Senhor Jesus Cristo, o amor de 
Deus e a comunhão do Espírito San-
to estejam convosco.  
 

EVANGELHO ( Jo 3, 16-18 )  
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus amou tanto o 
mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o ho-
mem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por-
que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mun-
do, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele 
não é condenado, mas quem não acredita n'Ele já está condena-
do, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus».  
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http://ame.igrejasaojose.pt 
 

A pandemia veio expor as principais vulnerabilidades da socieda-
de, com o agravamento das desigualdades sociais e o crescimento 
da pobreza. Os pobres ficaram ainda mais pobres e surgiram no-
vas formas de pobreza, associadas ao desemprego e à doença. 
 

O cuidado aos mais pobres e desfavorecidos cons-
titui um dos pilares fundamentais da Igreja, numa 
união inseparável entre o amor a Deus e aos ir-
mãos. Com o desejo de manifestar a sua proximi-
dade e cuidado a todas as pessoas que se encon-

tram em situação de vulnerabilidade social, a paróquia de São 
José, em parceria com o Centro de Acolhimento João Paulo II, 
decidiu promover esta campanha solidária para as vítimas da Co-
vid-19 que apela ao compromisso, ação e oração de todos. 
 

A campanha designada “AME, São José Cui-
da!” é composta por três áreas de interven-
ção, designadas por arcos, remetendo para a 
referência arquitetónica dos 3 arcos frontais 
da igreja de São José. A cada arco é associada 
uma área de intervenção dando origem a três arcos: Arco Afetivo, 
Arco Material e Arco Espiritual. São as letras iniciais de cada arco 
que dão o nome à campanha AME, A de Afetivo, M de Material e 
E de Espiritual. 

 

Esta campanha tem início a 6 de junho e 
prolonga-se por quase 2 meses, terminan-
do a 31 de julho. Serão avaliadas as possibi-
lidades de novas edições. 
 

Para o sucesso da campanha AME, é funda-
mental um forte envolvimento de toda a 

comunidade da região de Coimbra, desde paroquianos, residen-
tes, estudantes, empresas e instituições, públicas e privadas. Trata
-se de um momento de união, de mobilização, de encorajamento 
e de apresentar soluções imediatas para situações que se vão 
identificando ao longo do tempo.  

 
 
 

CORPO DE DEUS: na próxima quinta-feira celebra-
mos a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de 
cristo. Não haverá a habitual celebração e procissão 
em Santa Cruz: o Sr Bispo celebrará na Sé onde se-
rão esperadas uma pequena delegação de cada pa-
róquia. Na nossa Unidade Pastoral, usaremos os 
horários de Domingo. 

 

SANTO ANTÓNIO: todos os anos assinalamos o dia de 
Santo António, 13 de junho, com uma eucaristia festiva 
celebrada na Capela de Santo António, na Portela. Este 
ano, para cumprir as medidas impostas pela DGS, essa 
festividade será celebrada durante a missa das 17h30 
em SJBaptista, ao ar livre, com a imagem de Santo An-
tónio que será trazida expressamente da capela para 
esse efeito. 

 
Horário das Celebrações em período de desconfinamento 

 

S. José: Sábado 19h00 | Domingo 9h30, 11h30, 19h00 
S. João Baptista (missa campal): Sáb. 17h30 |  Domingo 11h00 
 
paroquiasaojoaobaptista.net | 239 405 706 | igrejasaojoaobaptista@gmail.com 

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



A ti, Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, obrigado 
pela Igreja nascida do lado aberto de Cristo na Cruz. Ela foi feita à 
vossa imagem e semelhança. Ela é diversa, plural nos seus mem-
bros, mas um só povo unido na caridade. Bendito sejais pela Igreja 
minha mãe. Protegei-a e guardai-a para que ela seja sempre uma 
mãe fecunda a dar à luz muitos filhos para vossa glória e salvação 
do mundo.  
 

 
 

 
 
 
 

        
      O Tiago é o diretor de arte numa empresa que gere uma revista de 
luxo. De carácter forte e determinado, sempre manteve de forma con-
victa as suas crenças. Após a morte da sua mãe, vítima de cancro ter-
minal, começou a questionar se não existiria outra forma de viver. 
“A minha mãe era Cristã, mas não frequenta-
va a Igreja. Ela faleceu há cerca de 5 anos, 
vítima de cancro terminal. Durante o período 
em que esteve doente ela fez-me um pedido: 
que eu e a minha irmã nos batizássemos, 
porque não nos batizou em crianças. Na altu-
ra eu não o queria fazer, apesar de a minha 
irmã concordar. Eu amava a minha mãe, mas 
tive que me opor. Nunca fui capaz de me 
comprometer com algo em que não acredito. 
Depois da sua morte, comecei a pensar no pedido da minha mãe Era 
um desejo que a consumia há algum tempo. Eu já tinha perdido o 
meu pai – ele morreu há 15 anos – e, por isso, perder a minha mãe 
levou-me a começar a questionar a vida. 
Uma amiga do trabalho notou que eu não era o mesmo. À medida 
que comecei a falar com ela, comecei a perceber que nunca tinha 
expressado os meus sentimentos sobre a minha mãe. Tinha estado a 
manter tudo dentro de mim, apesar disso ser bastante desagradável. 
Ela foi a primeira pessoa com que pude falar abertamente. Ela era 
Cristã há muito tempo, e sugeriu que eu fosse a um curso Alpha, para 
perceber se isso me ajudaria a encontrar o que procurava. 
Sou curioso por natureza, e por isso pensei que podia muito bem fazê
-lo. A princípio pensei que estava rodeado por um grupo de gente 
esquisita e maluca, e quando eles se levantavam para cantar, eu dizia 
a mim próprio que nunca me envolveria. 
Apesar disto, eu continuei a ir ao Alpha por causa das partilhas no 
pequeno grupo. Como não frequentei a Universidade, nunca tinha 
tido a oportunidade de ter discussões tão aprofundadas. Enquanto 
falávamos sobre Deus e o Universo e o motivo de estarmos todos 
aqui, senti que as tensões do dia a dia começavam a tornar-se insigni-
ficantes. 
No fim de semana de retiro do Alpha, percebi que os Cristãos tinham 
um gosto pela vida que era contagiante. Toda a gente tinha tanta 
energia. Foi louco, era como se dissessem, ‘vamos apenas aproveitar 
a vida.’ Também senti que me tinha tornado parte de uma família, 
por isso, depois do Alpha, continuei a ir à Igreja e até participei nas 
férias que eles promoveram. Foi quando decidi que queria ser batiza-
do. 
E sempre acreditei num deus, mas não no Deus dos Cristãos. Para 
mim, existia um criador por aí. À medida que comecei a ler mais coi-
sas sobre Jesus (no Alpha), comecei a perceber como Ele é maravilho-
so. Antes, pensava que Jesus era um hippie de chinelos, mas agora, 
quando penso no sacrifício que ele fez, Ele é mais uma espécie de 
super-herói. Ele tornou-se no meu principal foco. 
Eu ainda estou um pouco chocado com o quanto mudei. Todos o no-
taram no trabalho. Sinto-me mais leve e menos agressivo. Estou mais 
confortável com a minha personalidade e sinto-me em paz com to-
dos. 
O Alpha mudou completamente a minha vida. Há uns meses, tive a 
oportunidade de partilhar a minha história na Igreja. É ótimo saber 
que as experiências de todos são valorizadas, mesmo não sendo a 
pessoa mais eloquente. Cada história é incrível. 

Tiago 
   

 Porque te amo, ó Igreja minha mãe!  
 

 Amo-te porque foi em ti que encontrei Cristo e vivi um novo nas-
cimento. Deste-me à luz anunciando-me o Evangelho e transmitin-
do-me o Espírito Santo. Amo-te porque me ajudaste a crescer, 
nutrindo-me com o alimento sólido da Palavra de Deus e da Euca-
ristia. Amo-te porque me deste irmãos que me testemunharam o 
seu amor por Cristo e foram para mim exemplo de fé e de que 
valia a pena seguir Jesus. Amo-te porque me ensinaste o valor da 
partilha, da entrega, do perdão e da cruz. Amo-te porque me aju-
daste a não viver apenas dos meus sentimentos espontâneos e 
imediatos, mas a tornar-me livre para amar para além dos impul-
sos espontâneos. O meu amor por ti não tem nada do arrebata-
mento da juventude nem daquele amor inocente do convertido 
que ainda só vê a tua beleza, pois ainda não teve tempo de desco-
brir os teus defeitos. Eu, porém, amo-te Igreja, mãe e esposa, com 
todos os teus defeitos e rugas. Por causa deles, já houve várias 
noites sem dormir, já houve tensões, revoltas, discussões, agres-
sões, pecados, incompreensões e vontade de deixar tudo.  Mas fui 
percebendo que as dificuldades amadurecem o amor e o tornam 
mais sólido, mais ancorado na rocha firme. 
Amo-te na comunhão e na unidade de um pequeno grupo eclesial 
que reza e canta o louvor de Deus ou aprofunda a sua fé; amo-te 
no encontro de comunhão na paróquia. Mas sinto uma alegria e 
um espanto imenso quando saindo para latitudes distantes, no 
Ruanda ou na Guiné Bissau, ou ainda na Turquia ou em Roma cele-
bro a mesma fé com culturas e línguas tão diferentes. E digo baixi-
nho: «São meus irmãos, filhos do mesmo Pai e membros da mes-
ma Mãe-Igreja.» Dás-me irmãos de todas as raças, cores, povos e 
línguas e fazes com que o mundo inteiro seja a nossa casa e a nos-
sa raça. Por isso qualquer racismo é anti-cristão e anti-eclesial. 
Sei que te amo, pois quando vejo propalados e ampliados os defei-
tos e pecados graves dos teus membros, sejam eles clérigos ou 
leigos, sinto como se uma espada me ferisse a carne, como se esti-
vesses a ser ferida na tua beleza  e no resplandecimento com que 
haverias de irradiar a luz de Cristo.  
Amo-te na tua dimensão mais completa, a Igreja Diocesana, e na 
tua realização mais próxima, a comunidade paroquial. Aliás o pri-
meiro rosto que conheci de ti foi o da paróquia lá onde fiz a cate-
quese e participei na missa desde pequeno. Foi mais tarde que 
descobri o teu rosto mais completo.  Amo-te comunidade paroqui-
al porque a minha alegria é ver-te crescer e fazer o bem.  Quanta 
alegria sinto quando vejo os que começam a caminhar para ti e, 
pouco a pouco, a sentirem-se em sua casa, a casa do Pai, a fonte 
do amor. É preciso tempo para se sentir como em sua casa, e é o 
mistério da Igreja: o sentimento de uma presença transcendente e 
bondosa. «Que misterioso é este lugar! Aqui é a casa de Deus, 
aqui é a porta do céu.» (Génesis 28,17). Jacob tinha tido um so-
nho: viu uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava o 
céu; e, ao longo desta escada, subiam e desciam anjos de Deus. 
Espantosa visão, pois esperaríamos que eles descessem do céu, e 
depois subissem, mas diz-se que eles subiam e voltavam a descer. 
Jesus dá-nos a explicação no princípio do evangelho de João dizen-
do a Natanael  que veremos «o céu aberto e os anjos subindo e 
descendo sobre o filho do homem» (Jo1,51): Cada vez que esta-
mos na presença de Cristo ressuscitado, Filho do homem, e na 
comunhão dos irmãos, os anjos de Deus sobem e descem atestan-
do a sua presença. Nós vivemo-lo em cada missa, se estivermos 
atentos a isso, mas não só na missa: penso naqueles encontros 
pessoais onde alguns de vós por vezes me falam da ação de Deus 
nas suas vidas. Seria uma grande lista destes encontros, se a fizes-
se, onde a Igreja, presente na paróquia, se revela como Porta do 
Céu. Como diz S. João no final do seu evangelho, «Jesus fez sob o 
olhar dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos 
neste livro» (Jo20,30). 
Amo-te Igreja na tua imensa caridade, pois ao longo da tua já mile-
nar história nunca houve uma instituição com tão grande história 
de amor. Eu sei que tiveste momentos infelizes de pecado e infide-
lidade, mas sei que o bem que fazes é muito superior. 


