Paróquia de S. José
Catequese de Infância: A catequese terá início na semana de 8
de Outubro, de segunda a sexta, das 18:30h às 19:30h.
As matrículas são necessárias para todos anos e não apenas
para os do primeiro ano.
As matrículas começaram no dia 10 e vão decorrer até ao dia
28 de Setembro, entre as 17:30h e as 19:30h, de segunda a
sexta-feira, na secretaria da catequese de infância, para todos
os anos da catequese.
Ofertório do Domingo da Generosidade rendeu 4.045 Euros.
Muito obrigado em nome de toda a paróquia a todos os que
contribuem com tanta generosidade para ajudar nas obras que
temos pela frente. Com este ofertório inteiramente dedicado
às obras passámos dos atuais 32.453,45 para 36,508,45€
Com paciência, generosidade e entusiasmo, e sobretudo com a
graça que Deus vai operando nos corações, chegaremos lá mais
depressa do que pensamos.
Coragem e esperança.
O 1º ano começará com um método novo:
A Catequese familiar: Será apenas de 15 em 15 dias, na igreja,
mas os pais, ou alguém que os substitua, vêm com os filhos e,
enquanto estes estão com o catequista, os pais discutem com
uma animadora a forma possível de, na semana seguinte, poderem falar aos filhos de Deus, continuando eles a catequese
em casa. Assim, pais e catequistas são parceiros na educação
cristã das crianças. Este tipo de catequese está a ser feita em
muitas paróquias de Portugal com muitos frutos.
A.S.J. - As inscrições estão a decorrer até ao dia 21 de setembro, entre as 18h30 e as 19h30, no coro alto da igreja.

Escuteiros - O Agrupamento 347 São Jorge da Igreja de São
José lança-te o desafio e tem inscrições abertas para novos
escuteiros: Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros.
Se estás interessado em saber mais informações, aparece no
sábado, dia 22 de Setembro à tarde, pelas 16h na sede dos
escuteiros.
Percurso Alpha - Jantar de apresentação no dia 27 de setembro, quinta-feira às 20:00h no restaurante Pharmacia, na Rua
do Brasil.
Conselho Pastoral - Reunião dia 22 de Setembro das 9:00h às
17:00h no Seminário Maior.
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recebe o dinheiro e o entrega à Manuela facilitando muito a
organização. Por favor registem a data, divulguem, convidem
familiares e amigos.

1ª LEITURA (Is 50, 5-9a)
O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem
recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei
o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o
Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra e sei
que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de
mim. Pretende alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se
apresente! O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem
ousará condenar-me?

SALMO RESPONSORIAL
Caminharei na terra dos vivos,
na presença do Senhor.
2ª LEITURA (Tg 2, 14-18)
Irmãos:
De que serve a alguém dizer que tem fé, se não tem obras?
Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã
não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um
de vós lhes disser: «Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos»,
sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as
vossas palavras? Assim também a fé sem obras está
completamente morta. Mas dirá alguém: «Tu tens a fé e eu
tenho as obras». Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas
obras, te mostrarei a minha fé
EVANGELHO (Mc 8, 27-35)
Naquele tempo, Jesus partiu
com os seus discípulos para
as povoações de Cesareia de
Filipe. No caminho, fez-lhes
esta pergunta: «Quem dizem
os homens que Eu sou?».
Eles responderam: «Uns
dizem João Baptista; outros,
Elias; e outros, um dos
profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E vós, quem dizeis que
Eu sou?». Pedro tomou a palavra e respondeu: «Tu és o
Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem
d’Ele a ninguém. Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do
homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos,
pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e
ressuscitar três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas
coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-l’O.
Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, repreendeu
Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as
coisas de Deus, mas só as dos homens». E, chamando a multidão
com os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Na verdade,
quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem perder a
vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á».

Meditação
O caminho da fé
Hoje as leituras e, de modo especial o evangelho, apontam-nos o
caminho de fé do discípulo, que é progressivo e fruto de uma
relação para levar ao conhecimento de Jesus que não é
intelectual mas relacional. Só conhecemos bem aqueles que
amamos. Estamos no meio do evangelho de Marcos. Este
evangelista construiu o seu evangelho à volta da descoberta
progressiva da identidade de Jesus. Começa por dizer que Ele é o
Filho de Deus, a meio coloca a afirmação de Pedro escutada
hoje: “Tu és o Messias” e termina com a afirmação do centurião
junto à cruz; «Este homem era realmente o filho de Deus. A
resposta de Pedro sobre a identidade de Jesus parece
corretíssima mas, mais à frente, vemos que afinal Pedro tem
ainda um longo caminho a percorrer até que a expressão: “Tu és
o Messias “ tivesse o mesmo significado que tinha para Jesus.
Para Pedro, “O Messias” era Aquele que vinha com a força e o
poder de Deus libertar o povo de Israel dos seus dominadores, os
romanos, e fazer da sua nação a primeira entre todos os povos.
Ele estava a segui-lo para ter um lugar ao sol ao pé do «Rei de
Israel». Mas Jesus sabe que não é Aquele Messias esperado por
Pedro e por isso “começou a ensinar-lhes que o Filho do homem
tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos
sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e ressuscitar
três dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas.” Isso
para Pedro é inconcebível e tenta meter na cabeça de Jesus
«bom senso». Chama-o de parte para o contestar. Mas Jesus tem
uma expressão firme que na nossa tradução em português perde
muito: No original grego Jesus diz a Pedro: «Passa para trás de
mim, Satanás porque não compreendes as coisas de Deus, mas
só as dos homens». “Passa para trás de mim”, quer dizer: «Faz-te
meu discípulo, deixa que seja eu a indicar-te o caminho de como
ser Messias-Salvador, da forma como o Pai o pensou. Não sejas
o continuador da voz de Satanás no deserto. Os teus
pensamentos não são segundo Deus e o seu Espírito, mas
segundo os homens inclinados a seguir os seus instintos mais
fáceis. No pensamento dos homens a vida é boa quando se tem
poder, prestígio, dinheiro, honra, reconhecimento social: Eu
porém digo-vos: Se alguém quiser seguir-Me dando plenitude à
sua vida, seja capaz de a dar, pois aquele que a dá, recebe-a com
um sentido novo, experimentará a salvação no âmago da sua
própria vida, mas quem teimar em fechar-se na sua vidinha
confortável, egoísta, superficial, esse perde-a. Pedro vai
aprender a andar nos passos de Jesus, mas vai levar tempo.
Depois das lágrimas da sua negação por três vezes, e depois de
Jesus ter ressuscitado dos mortos, Jesus vai-lhe perguntar junto
ao lago de Tiberíades, (onde está hoje a igreja do primado,
lembram-se?). Pedro, tu amas-me? E o pobre do Pedro nem é
capaz de responder com o mesmo verbo, mas responde: “Senhor
tu sabes que eu sou deveras teu amigo.” Ele agora já sabe que o
seu amor é pobre e fraco, mas verdadeiro e sincero; está pronto
para ser pastor das ovelhas porque aprendeu a ser discípulo. Está
pronto para dar tudo pelo Mestre que o salvou e n’Ele confiou.
Que grande caminho de discípulo ele fez! Um caminho lento e
progressivo, como o de todo o discípulo. No princípio é feito de
entusiasmo exterior, de sentimentos e emoções ainda
superficiais que podem desaparecer com as primeiras
dificuldades, mas é passando pela tentação, pelo sofrimento
aceite e entregue por amor, que a fé do discípulo vai
amadurecendo, tornando-se mais profunda, mais verdadeira,

mais iluminadora, capaz de ir até à dádiva da própria vida. Pedro
vai ir até ao fim, dando a sua vida à imagem do Mestre. As lutas
e as tentações de Pedro, e até as suas quedas, ajudam-nos a
perceber o caminho do discípulo rumo à maturidade da fé, cuja
meta é a estatura de Cristo na sua plenitude.
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
Reunião de Adoradores - Dia 19 de Setembro, quarta-feira, das
21:00h às 22:15h no Salão de S. Tomás, no Seminário Maior.
Abertura Solene do Ano Pastoral - O próximo dia 23 de
Setembro, vai ser o momento de Abertura Solene do Ano
Pastoral de toda a Diocese. Este ano, vamos ter uma conferência
sobre “A Santidade no quotidiano a partir da Exortação
Apostólica Gaudete et Exsultate”, com o Pe. Carlos Carneiro,
Jesuíta, às 15:00h no auditório da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, finalizando com missa na Sé Novas às
17:00h, presidida pelo Sr. Bispo.
Formação Bíblica: Muitos paroquianos nos têm dito que
gostavam de conhecer melhor a Bíblia e que lhes faz falta
participarem em encontros de formação a esse nível. Vamos
começar uma formação séria a partir do próximo mês de
Outubro. Terá um total de 18 horas distribuídas por seis sábados,
com 3 horas cada sábado.
O horário será habitualmente das 14:30 às 17:30 e iniciará dia 13
de Outubro. O orientador será o Dr Isaías Hipólito, formado em
Sagrada Escritura pela Universidade Gregoriana de Roma.
Os sábados do percurso bíblico serão: 13 de Outubro, 1 de
Dezembro, 26 de Janeiro, 23 de Fevereiro, 13 de Abril e 25 de
Maio.
Paróquia de S. João Baptista
Reunião de Líderes CPE—Dia 17, às 21.30, na casa paroquial.
Adoração ao Santíssimo - Retomaremos a Adoração nos 3 dias a
partir do dia 18 de Setembro. Excecionalmente e por causa da
formação de adoradores, a adoração é interrompida no dia 19 às
20 horas e recomeça no dia 20 às 8 horas da manhã.
Células Paroquiais de Evangelização - Início dos encontros a
partir do dia 18 de Setembro
Catequese - As inscrições podem ser feitas de 3ª a 6ª feira entre
as 14.30 e as 19:00, ou sábado e domingo antes ou depois da
missa. A catequese iniciar-se-á na 1ª semana de Outubro.
Percurso Alpha - Jantar de apresentação no dia 21 de Setembro,
sexta-feira às 20:00h, na paróquia.
Jantar de angariação de fundos: Será no dia 28 Setembro na
Quinta São Luiz em Pereira do Campo (onde se realizou no ano
passado). O custo é de 35 euros. Trata-se de um jantar solidário
de angariação de fundos. Obrigado por querer ajudar.
O nosso método tem sido mais fácil de organizar. A pessoa que
puder compra uma mesa e depois vende os bilhetes aos seus
amigos e assim ficam todos na mesma mesa. Se não conseguir
vender uma inteira, arranja meia mesa. E assim será ele que

