GRUPO DE LECTIO DIVINA: Terças-feiras às 18h. APAREÇA!
ACÓLITOS – Queres ser acólito? Servir com alegria o altar do Senhor?
Sim! Ser acólito é isso: servir! Tal como Cristo, que nos disse um dia: "Eu
vim para servir, não vim para ser servido!" Se há em ti esse chamamento,
inscreve-te sem compromisso: na secretaria, mesmo à saída das missas
ou por email para igrejasaojosecoimbra@gmail.com
Teremos em breve uma pequena formação! Contamos contigo! Não faltes! A tua presença fará sempre a diferença!"
CENTRO DE ACOLHIMENTO JOÃO PAULO II CBR – De 19 a 29 de Outubro, no Salão Polivalente da Igreja de São José vai estar a decorrer mais
uma Feira de Oportunidades. Poderá encontrar móveis, quadros, livros,
bibelôs entre outros artigos a preços convidativos. Visite-nos e ajude-nos
a angariar fundos para apoiar aqueles que estão com mais dificuldades e
a viver situações de pobreza e exclusão social. Estamos abertos todos os
dias das 09.00H às 13.00H e das 14.00H até às 18.00H. Visite-nos!
MAGUSTO DA PARÓQUIA – Domingo, dia 11, a partir das 15h, no Largo
da Igreja. É o magusto da Paróquia e como sempre, teremos connosco,
os amigos GAIATOS. Queremos que seja uma tarde de encontro, de convívio, de partilha, de amizade. Com o pretexto das castanhas, que não
vão faltar. E dos bolos… que as famílias vão trazer. E dos sumos e águas, e
também, (porque não?), a água pé e a jeropiga para os que têm idade
para tal. E as violas e guitarras e as gargantas afinadas e os jogos que
animam a pequenada. Não esqueçam, o que já vem sendo também tradição, as ofertas para os gaiatos, sobretudo, material escolar!
……………………………………………………………………………

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA

Folha Paroquial nº 48 *Ano I* 21.10.2018 — DOMINGO XXIX

LEGIÃO DE MARIA – 27 e 28 de outubro Peregrinação Nacional a Fátima
com o tema “ Com Maria, a jovem de Nazaré”.

1ª LEITURA (Is 53, 10-11)
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas, se
oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma
descendência duradoira, viverá longos dias, e a obra do Senhor
prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e
ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a
muitos e tomará sobre si as suas iniquidades.

SALMO
Desça sobre nós a vossa misericórdia,
porque em Vós esperamos, Senhor.

2ª LEITURA (Hebr 4, 14-16)

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa
fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se
compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado
em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto,
cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.

REUNIÃO DE LÍDERES CPE - Será na 2ª feira, dia 22 de Outubro, às 21.30,
na casa paroquial.
REUNIÃO DA EFAP: Será na terça-feira, dia 23 de Outubro às 21.30,
CONTA DA CONSTRUÇÃO – No final do mês de setembro já íamos em
218.917,17€, aos quais entretanto se deverão juntar os perto de 8.000€
que o Jantar Solidário rendeu, atirando assim o valor desta conta para
226.315 euros. Juntos conseguiremos!
PUZZLE PARA A CONSTRUÇÂO - Está a partir deste fim de semana disponível, ao fundo da Igreja, uma nova forma de colaborarmos financeiramente na construção do Centro Comunitário: por uma quantia a partir de
2€ podemos comprar uma pecinha do puzzle que revelará o produto final
da obra à qual nos queremos lançar! Peças à venda na secretaria.
REUNIÃO DO CONSELHO ECONÓMICO : Será na quarta-feira, dia 24 de
Outubro às 21:30.
ALMOÇO COMUNITÁRIO E MAGUSTO – É já daqui a um mês (11 Nov) e
será uma oportunidade privilegiada para convidarmos os nossos amigos a
virem à paróquia, uma vez que logo a seguir à missa haverá um almoço
comunitário com muita animação e magusto. Custará 10€, 5€ para as
crianças com mais de 6 anos. Inscreva-se na secretaria ou em http://
w.pt351.com/10922
GRUPO DE ORAÇÃO – Como passou para a quinta-feira, alternando com
os serões em que há Oração de Misericórdia ou Formação de Adoradores, às 21h00, esta semana há grupo de oração e na semana que vem
também.
CATEQUESE - Festa dos Santos é já no próximo domingo dia 28 de outubro e começa com a Eucaristia Dominical à hora habitual seguida de almoço partilhado. Vamos apresentar às crianças os santos da igreja.
Assim, cada família, seguindo as orientações que os catequistas já terão
dado, devem escolher um santo com o qual simpatizem (indo por exemplo ao Google) e procurar arranjar uma forma divertida de o apresentar.
14h00 - Canções de mensagem e apresentação da exposição dos santos
com lançamento do trabalho de grupos e apresentação dos 'bilhetes de
identidade dos santos'
15h45 - Breve ensinamento sobre a santidade no quotidiano
16h00 - Momento de Adoração ao Santíssimo, seguido de um lanche.

EVANGELHO (Mc 10, 35-45)
Naquele tempo, Jesus chamou os Doze e disse-lhes: Sabeis que os que
são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e
os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre
vós: quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem
quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do
homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela
redenção de todos».
………………………………………………………………………………………………………………..

Meditação
NÃO DEVE SER ASSIM ENTRE VÓS
No Domingo passado, as leituras falavam-nos do perigo das riquezas para
o seguimento de Jesus. Dissemos que o dinheiro não é mau pois é
necessário, mas que temos de prestar atenção para que ele não nos
transforme de tal modo que nós sejamos servos dele em vez de
senhores.
Hoje Jesus apresenta-nos um outro perigo bem real para o seu
seguimento: o desejo de poder. Aliás, dinheiro e poder andam muitas
vezes ligados. O texto de hoje segue-se ao terceiro anúncio da paixão. S.
Marcos deixa-nos ver o grotesco da situação: Jesus acaba de fazer o
terceiro anúncio da paixão dizendo “O filho do homem vai ser entregue
aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles condená-lo-ão à morte
e entregá-lo-ão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir sobre Ele,

açoitá-lo e matá-lo. Mas três dias depois ressuscitará.” E o espanto é
que é nesta altura que os filhos de Zebedeu se aproximam para lhe
fazer o tal pedido de poder, metendo uma cunhazita.

Mas os outros dez indignaram-se com eles, não por acharem mal o que
eles estavam a pedir, mas por se terem antecipado, e eles poderem ficar
só com os cargos mais baixos na hierarquia do poder… É interessante
que, mais tarde, quando se tratar de pôr o Evangelho por escritonenhum dos evangelistas vai deixar no esquecimento esta passagem- S.
Mateus não vai ter coragem de mostrar esta fraqueza de Tiago e de João,
por pudor, e coloca a mãe deles a fazer o pedido a Jesus. (Cf Mt 20, 20).
Jesus já tinha falado muitas vezes com os discípulos sobre a humildade e
o serviço e sobretudo o seu exemplo era muito forte, mas, apesar de já
andarem com Jesus há cerca de três anos, a sua renúncia ao poder e a
opção pelo serviço não estava ainda feita.
Jesus chama-os de lado e diz-lhes com solenidade: «Sabeis como aqueles
que são considerados governantes das nações fazem sentir a sua
autoridade sobre elas, e como os grandes exercem o seu poder. Não
deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se
vosso servo e quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de
todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida em resgate por todos.»
Disse há pouco que nenhum evangelista deixa em branco esta cena, pois
consideram que a dimensão do serviço humilde e a renúncia às
grandezas e ao poder bem como o desapego do dinheiro, faz parte
essencial da mensagem do Reino que Jesus pregou, mas, S. João, em vez
de contar o acontecimento como os outros Sinópticos, conta-o através
do gesto do lava-pés que a Igreja mimetiza na Quinta-feira santa. O que
Jesus diz aos discípulos no fim de lhes lavar os pés é, no essencial, o
mesmo que é dito pelos outros evangelistas.
«Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me ‘o Mestre’ e ‘o Senhor’, e
dizeis bem, porque o sou. Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os
pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos
exemplo para que, assim como Eu fiz, vós façais também. Em verdade,
em verdade vos digo, não é o servo mais do que o seu Senhor, nem o
enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis
felizes se o puserdes em prática.» (Jo 13, 13-17)
Marcados pelo pecado original, nós trazemos connosco uma tendência
quase inata para o poder, para o domínio de uns sobre os outros bem
como para possuir bens ou riquezas que nos possam obter esse poder.
Ninguém está isento desta tentação visceral por mais espiritual que
pareça ser. Aliás, é um pecado ainda maior quando se aproveita o
espiritual para conquistar o poder. Foi um dos grandes pecados dos
discípulos de Cristo de todos os tempos, apesar de Ele os ter prevenido
desde o início. Dissemos no domingo passado, a propósito do dinheiro,
que o antídoto para este apego era o dar com frequência e como hábito.
O desejo do poder tem também um antídoto que o serviço humilde.
Quem serve, transforma o poder que tem em serviço e constrói o mundo
livre de cadeias que o aprisionam. Jesus diz aos discípulos: “vós chamaisme Mestre e Senhor e dizeis bem, pois o sou.” Jesus não nega que tem
poder sobre os discípulos. Aliás na Ascensão Ele diz: “Todo o poder me
foi dado no céu e na terra”. O papa tem poder, o professor na aula tem
poder, aliás o problema é quando o desautorizam e ele perde a
capacidade de ter poder para servir melhor. O pai e a mãe têm poder na
família e é preciso que lho reconheçam. Quando elegemos alguém para
estar à frente de uma associação ou de um grupo qualquer o que
estamos a fazer é conferir-lhe poder para ele realizar essa função e servir
os outros, mas se não tiver poder também não pode servir. Só que aquilo
que Jesus nos previne é que todo o poder tem de ser visto como serviço
e vivido como tal. A pessoa a quem é confiado o poder não fica mais
importante, mas mais serva dos seus irmãos. «Aquele de entre vós que
quiser ser o maior… faça-se, o servo de todos. Jesus diz, depois do lavapés: Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em
prática.» (Jo 13, 13-17). É feliz aquele que, como Jesus, serve por amor,
porque se torna verdadeiro discípulo do Mestre. Que a nossa paróquia
apareça como serva e que os cristãos deem testemunho de que querem
ser discípulos de Jesus o servo da humanidade que veio para servir e dar
a vida por todos.
………………………………………………………………………………………………………………..

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO PARA O
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2018
«Juntamente com os jovens, levemos o Evangelho a todos»
Queridos jovens, juntamente convosco desejo refletir sobre a missão que
Jesus nos confiou. Apesar de me dirigir a vós, pretendo incluir todos os
cristãos, que vivem na Igreja a aventura da sua existência como filhos de
Deus.

O que me impele a falar a todos, dialogando convosco, é a certeza de que
a fé cristã permanece sempre jovem, quando se abre à missão que Cristo
nos confia. «A missão revigora a fé» (Carta enc. Redemptoris missio, 2):
escrevia São João Paulo II, um Papa que tanto amava os jovens e, a eles,
muito se dedicou.
A vida é uma missão
Todo o homem e mulher é uma missão, e esta
é a razão pela qual se encontra a viver na
terra. Ser atraídos e ser enviados são os dois
movimentos que o nosso coração, sobretudo
quando é jovem em idade, sente como forças
interiores do amor que prometem futuro e
impelem a nossa existência para a frente.
Cada um de nós é chamado a refletir sobre
esta realidade: «Eu sou uma missão nesta
terra, e para isso estou neste mundo» (Papa
Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273).
De corações jovens, nasceram as Pontifícias Obras Missionárias, para
apoiar o anúncio do Evangelho a todos os povos, contribuindo para o
crescimento humano e cultural de muitas populações sedentas de
Verdade. As orações e as ajudas materiais, que generosamente são dadas
e distribuídas através das POMs, ajudam a Santa Sé a garantir que,
quantos recebem ajuda para as suas necessidades, possam, por sua vez,
ser capazes de dar testemunho no próprio ambiente. Ninguém é tão
pobre que não possa dar o que tem e, ainda antes, o que é. Apraz-me
repetir a exortação que dirigi aos jovens chilenos: «Nunca penses que
não tens nada para dar, ou que não precisas de ninguém. Muita gente
precisa de ti. Pensa nisso! Cada um de vós pense nisto no seu coração:
muita gente precisa de mim» (Encontro com os jovens, Santiago –
Santuário de Maipú, 17/I/2018).
………………………………………………………………………………………………………..

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
ÓPERA “LA BOHÈME” DE PUCCINI – Embora seja só a 16 de junho, dada
a popularidade deste espetáculo, os bilhetes terão que ser comprados
até finais de Outubro. Será no Teatro Nacional de S. Carlos e custará
85€. As inscrições poderão ser feitas numa das secretarias de S. João
Baptista ou S. José.
RETIRO DE ADVENTO PARA TODA A UNIDADE PASTORAL - No domingo
de Cristo-Rei, a 25 de Novembro, o P. Miguel Gonçalves Ferreira,
Sacerdote Jesuíta do CUMN de Coimbra orientará uma recoleção de um
dia para a Unidade pastoral de S. José — S. João Baptista, aberto a quem
quiser participar. Será no espaço multiusos da paróquia de S. João
Baptista e começará às 9:00 da manhã terminando pelas 17:00. O almoço
será partilhado.
Para quem não tiver transporte será organizado um sistema de boleias de
S. José para S. João Baptista.
ALMOÇO COM A COMUNIDADE BRASILEIRA - A paróquia de S. José
convida todos os irmãos brasileiros que participam em qualquer das
missas dominicais da paróquia e outros brasileiros que queiram convidar,
para um almoço às 13:15h do dia 2 de Dezembro. Será no salão
paroquial. Por causa da refeição será necessária inscrição que pode ser
feita na secretaria da paróquia ou por e-email para:
igrejasaojosecoimbra@gmail.com ou por telefone: 925849526 ou
239712451. Pedimos a irmãos brasileiros que queiram ajudar formando
uma pequena comissão organizadora do evento que se inscrevam para
tal na secretaria e depois serão convocados para uma reunião.
Folha Paroquial - Além da folha que está disponível e é distribuída ao
fundo da Igreja, é também possível recebê-la por e-mail. Para os irmãos
da paróquia de S. José a inscrição poderá ser feita enviando um e-mail
para mail.folha.s.jose@gmail.com e de S. João Baptista para
igrejasaojoaobaptista@gmail.com .
………………………………………………………………………………………………………..
PARÓQUIA DE S. JOSÉ
CRISMA - Começa a 6 de Novembro (terça-feira e com ritmo semanal) às
18h30 no salão paroquial. As inscrições podem fazer-se na secretaria da
paróquia.

