Paróquia de S. José
4ª SESSÃO DO PERCURSO ALPHA: 2 de Novembro às 20:30h no
restaurante Pharmácia.
DIA DE TODOS OS SANTOS: Dia 1 de novembro as missas são as mesmas
horas dos domingos (9:45h; 11h; 12:15h e 19h).
DIA DE FINADOS: Dia 2 de novembro as Missas às 8:30h e às 19h, são
por todos os defuntos (não há intenções particulares neste dia).
FESTA DO ACOLHIMENTO - Será no domingo dia 4 de Novembro na missa
das 11h, que a nossa Comunidade Paroquial irá acolher 60 crianças que
iniciam agora o seu percurso catequético.
MAGUSTO DA PARÓQUIA – Domingo, dia 11, a partir das 15h, no Largo
da Igreja. Como de costume é organizado pela catequese. Mas não é o
magusto das crianças da Catequese. É o MAGUSTO DA PARÓQUIA. Como
sempre, 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
MISSA DO DIA DE TODOS OS SANTOS – Será na quinta-feira, 1
de Novembro, às 10h45.
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agentes da pastoral da caridade em geral. O programa preparado é o
seguinte:
15:00 - Conferência – “Este pobre clama e o Senhor o escuta” (Sl 34, 7) –
por Pedro Vaz Patto, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz
16:30 – Celebração da Eucaristia, presidida pelo bispo de Coimbra
(Antes do programa aberto a todos O Sr. Bispo de Coimbra participará
num “almoço solidário com carenciados” organizado pela paróquia de
Santa Clara).
Mais informação no site da Diocese em: https://goo.gl/Jtbqqe
………………………………………………………………………………………………………..

1ª LEITURA (Jer 31, 7-9)
Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por causa de
Jacob, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos
louvores e proclamai: ‘O Senhor salvou o seu povo, o resto de
Israel’. Vou trazê-los das terras do Norte e reuni-los dos confins do
mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe
e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles
partiram com lágrimas nos olhos, e Eu vou trazê-los no meio de
consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por caminho plano em
que não tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel, e Efraim é o
meu primogénito».

SALMO
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

2ª LEITURA (Hebr 5, 1-6)
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em
favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e
sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os
ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de
fraqueza; e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e
pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem
foi chamado por Deus, como Aarão. Assim também, não foi Cristo que
tomou para Si a glória de Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que
Lhe disse: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como disse ainda
noutro lugar: «Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedec»

MISSA DOS FIÉIS DEFUNTOS – Será às 19:00h do dia 2 de Novembro.
ELOS – Já desde há uns meses que o número dos inscritos pouco tem
crescido: contamos agora com 137 elos que contribuem mensalmente
com cerca de 1.400€ para a conta da construção. Lembramos que, a par
de todos os eventos pontuais que promovemos com o intuito de angariar
fundos para a conta da construção, esta é a nossa grande aposta para,
enquanto comunidade que somos, podermos enfrentar os desafios que
se nos colocarão assim que as obras arrancarem, o que estará para
breve.
GRUPO DE ORAÇÃO – Quinta-feira, 1 Nov, às 21h00 na Igreja.
FAÇA PARTE DOS COROS DA PARÓQUIA – O ensaio tem sido aos
sábados a partir das 18h30, logo a seguir à missa vespertina. Têm notado
a diferença? São muito bem-vindos todos quantos queiram participar na
animação litúrgica das nossas celebrações, em especial os mais
novos, toquem ou não algum instrumento.
ALMOÇO E MAGUSTO – É dia 11 de Nov e continuam abertas as
inscrições para comer e para servir. Para uns e para outros, desejamos
que seja, antes de mais, uma tarde de forte convívio fraterno.
O almoço, que se seguirá à eucaristia dominical das 10h45, será
confecionado aqui na paróquia: são bem-vindos todos quantos se
queiram juntar à equipa que nesse dia estará a servir. E voltamos a
lembrar que as sobremesas são bem-vindas! E uma ou outra garrafa de
vinho, também!
É uma boa oportunidade para convidarmos os nossos amigos que estão
mais afastados da Igreja a virem conhecer a paróquia e testemunharem a
alegria que experimentamos quando estamos juntos em comunidade.

EVANGELHO (Mc 10, 46-52)
Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e
uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de
Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus
de Nazaré que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem
piedade de mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele
gritava cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». Jesus
parou e disse: «Chamai-o». Chamaram então o cego e disseram-lhe:
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a
capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que
queres que Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele recuperou a vista e
seguiu Jesus pelo caminho.
………………………………………………………………………………………………………………..

Meditação
Bartimeu, curado, torna-se discípulo
Vejamos a situação em que está Bartimeu: «Estava um cego…a pedir
esmola à beira do caminho». Era cego, era pobre, pedia esmola para
sobreviver e estava sentado à beira do caminho, como um excluído.

E como termina o encontro transformador com Jesus? Logo ele
recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Agora vê, e deixa de
estar sentado à beira do caminho para estar de pé, restituído na sua
dignidade, e segue Jesus, isto é, tornou-se discípulo. O encontro com
Jesus deu uma nova vida a este homem. Bastou para isso que Ele lhe
abrisse o coração pela fé e suplicasse humildemente que o curasse. Mas
fez dele logo um discípulo maduro e com uma vida bem estruturada
pela fé no Senhor Jesus? O texto não responde a esta questão, nem
precisa. Diz-nos apenas que ele deu início a um caminho de discipulado
e o que provocou este desejo de ser discípulo foi o seu encontro
transformador com Jesus. Sem este encontro não nasce sequer o desejo
de ser discípulo. Volto a citar o papa Francisco no início
da Evangelii Gaudium: “a alegria do Evangelho enche o coração e a vida
inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar
por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria.”
É esta alegria que o cego agora experimenta que lhe dá a confiança de
saber que seguir Jesus é a melhor escolha que pode fazer, pois só Jesus
o salvou. Sabemos pelo que vimos ouvindo nestes últimos domingos,
que o caminho do discipulado exige aceitar o repto da conversão, de
aceitar a cruz, a disponibilidade para o serviço humilde. Sabemos que
nos vai exigir fazer escolhas cada vez mais profundas do Senhor. Mas se
passam os anos e não nos deixamos confrontar com as exigências do
Evangelho e não aceitamos o caminho da conversão, ficamos cristãos
queixosos, lamurientos, tristes e ressentidos como diz o papa com as
palavras seguintes: “Quando a vida interior se fecha nos próprios
interesses: (…), já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce
alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é
um risco, certo e permanente, que correm também os crentes. Muitos
caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem
vida. Esta não é a escolha duma vida digna e plena, este não é o desígnio
que Deus tem para nós, esta não é a vida no Espírito que jorra do
coração de Cristo ressuscitado.” (EG1)
Às vezes os momentos críticos na vida de uma comunidade, de um
grupo ou de uma pessoa particular, são bons, porque nos ajudam a ver
o que não está resolvido na fé. Quando tudo corre bem, o mar vai
calmo, até parece que somos todos muito bons cristãos e discípulos,
mas o carácter de uma pessoa conhece-se nos momentos mais
dramáticos quando as seguranças em que fundamos a nossa vida são
postas em risco. Jesus mostrou o seu carácter de filho de Deus quando,
cheio de dores, quase a morrer e sem forças, na cruz, ainda consegue
fazer uma oração cheia de perdão: «Pai perdoa-lhes porque não sabem
o que fazem» O centurião ao vê-lo morrer exclamou: «Este homem é
verdadeiramente o Filho de Deus.»
Quando um cristão, que parece que já serve com alegria, há tantos
anos, o Senhor, se sente desrespeitado ou humilhado, fica tão irritado
com os outros que é capaz de pôr tudo em causa, é porque não está
arreigado e estruturado na Rocha firme que é o Senhor.
Claro que os cristãos são como as outras pessoas e podem sentir, com
razão ou sem ela, que foram preteridos, que foram injustos com eles,
que não os respeitaram. Os sentimentos que sentimos não os
conseguimos evitar. Tantas vezes temos sentimentos que achamos que
já não devíamos sentir: “Sentimentos de vingança, sentimentos de que
fomos preteridos por outros e, no fundo, parece-nos que merecíamos
mais e até temos vergonha de admitir para nós mesmos que ainda
possamos sentir assim. Mas isso não quer dizer nada: Pois o importante
não são os sentimentos que nos assaltam mas o que decidimos fazer
com eles. O discípulo não pode levar-se pelos seus sentimentos mas
pela decisão em agir como discípulo. E quando o faz, contrariando os
seus sentimentos, sente então a paz do coração e a certeza interior de
que escolheu bem, segundo Deus, e deu um passo em frente no
discipulado. Quando uma pessoa com os sentimentos feridos, apesar
disso, escolhe amar, servir e caminhar em frente porque o que quer é
ser fiel ao Senhor, então está no caminho de discípulo. Claro que é
dever de uma comunidade fazer com que todos se sintam bem e evitar
por tudo gerar mal- estar, mas com o passar do tempo pode acontecer
que alguns se encostem tanto aos seus pergaminhos do “foi sempre
assim”, já “há tantos anos que aqui estamos” que toda e qualquer
mudança não é bem-vinda porque parece pôr em risco a nossa
segurança e apego àquilo que considero o meu mundo. E aí torna-se
difícil evitar algumas colisões. Com elas alguns crescem, outros não
avançam e ficam na sua revolta e azedume.
O Papa Francisco é bem claro no seu sonho para a Igreja: "Sonho com
uma opção missionária capaz de transformar tudo" na Igreja para

…"chegar a todos"
Era interessante que, uns anos mais tarde, Bartimeu nos contasse
como foi o seu caminho de discípulo. As crises porque teve de
passar e como as ultrapassou. Terá ele ficado pelo caminho como o
homem rico que tinha muitos bens? Ou soube aproveitar a crise e o
sofrimento que elas trazem para avançar no caminho agora mais
amadurecido pela humildade e pela escolha radical da missão que o
Senhor lhe confia?
Dá-nos Senhor a alegria de nos sentirmos a caminho contigo,
aprendendo com o teu coração manso e humilde.
………………………………………………………………………………………………………..
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
CURSO BÁSICO DA BÍBLIA: SERÁ NO SALÃO DE S. JOSÉ, DIA 10 DE
NOVEMBRO.
Várias pessoas que se inscreveram no percurso bíblico pediram
para que houvesse, como encontro preparatório, algo mais básico,
para quem não sabe quase nada da Bíblia, a começar por saber
procurar uma passagem e outras coisas importantes para quem
começa a lidar com este Livro dos livros. Propomos assim o dia 10
de Novembro, às 15:00, no salão paroquial de S. José. Cada um
deve levar uma Bíblia. Este encontro não é para substituir o
percurso bíblico mas para preparar os que tiverem mais
dificuldades para poderem participar com proveito no percurso.
Este percurso iniciou com perto de 150 inscrições e está a decorrer
na igreja polivalente de S. João Baptista. A próxima sessão será no
dia 1 de dezembro
ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ADORADORES: O próximo
encontro de formação para adoradores, com o P. Dário Pedroso,
será a 15 de Novembro, no salão de S. Tomás, no Seminário Maior
de Coimbra.
Tenho passado, a diferentes horas, em ambas as paróquias, para
fazer adoração e algo que me deixa feliz é ver a fé e o amor ao
Senhor daqueles que, hora a hora, ali estão em seu nome e em
nome da comunidade rezando por aqueles que não crêem, não
adoram, não esperam e não amam o Senhor.
Feliz daqueles que são perseverantes a este encontro com o
Senhor. Ele vai-os transformando e irradiando em cada um a Sua
luz gloriosa. Se é admirável cada tempo que fazemos com o Senhor,
é ainda mais admirável aqueles que, no silêncio da noite, velam
diante do Senhor eucarístico. Pode parecer um mistério, mas a
adoração noturna é uma benção inexplicável racionalmente. Só
experimentando. Que o senhor derrame abundantes bençãos a
todos os que se dispõem a servi- Lo, naquele que é o primeiro
mandamento de todos: Amarás e adorarás a Deus sobre todas as
coisas.
CURSO DE INICIAÇÃO PARA CATEQUISTAS - No dia 3 de Novembro,
às 10 horas em Sto. António dos Olivais.
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.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS - Quinta-feira, 15 de
Novembro às 21:15h, no Seminário Maior de Coimbra
DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL – Sexta-feira, 16 de Novembro
às 19:00h na Sé Velha.
II DIA MUNDIAL DOS POBRES - Correspondendo ao pedido do
Santo Padre, a Diocese de Coimbra celebra o II Dia Mundial dos
Pobres, a 18 de novembro, no Convento de Santa Clara a Nova, em
Coimbra.
O local escolhido pretende trazer para a atualidade o testemunho
da Rainha Santa Isabel, ícone do amor aos pobres na cidade de
Coimbra e em Portugal. Esta celebração destina-se aos dirigentes,
associados e colaboradores das instituições católicas de ação sóciocaritativa, irmandades das Misericórdias, grupos de ação social e

