REUNIÃO DE MINISTROS DA COMUNHÃO: Quarta-feira, dia 21 de
Novembro às 21h.
ADORAÇÃO AO SANTISSIMO: Sábado, dia 24 de Novembro às 15h na
igreja, para as crianças da catequese e seus familiares.
MERCADINHO DE NATAL: Organizado pelos nossos Escuteiros, será
no dia 1 e 2 de Dezembro.
CRISMA DE ADULTOS: Vai começar esta segunda, dia 19 de Nov. às
18h , numa sala junto à secretaria paroquial. Para quem quiser ainda se
pode inscerver.
SALAS DE ESTUDO: As salas de estudo precisam de um professor para
Filosofia do 10º ano e outro para Geometria Descritiva do 11º ano, para
ajudar alunos sem possibilidades financeiras. Deixe o seu nome e
contacto na Secretaria Paroquial. Entraremos em contacto consigo!

Paróquia de S. João Baptista
SESSÃO DE CINEMA FAMILIAR: TAL PAI, TAI FILHO – À semelhança do
que já aconteceu em anos anteriores, quase sempre com a sala bastante
composta, teremos no próximo sábado à noite, dia 24 Nov às 21h15 no
salão polivalente de S. João Baptista, promovido pela equipa de
Pastoral Familiar de São João Baptista, uma sessão de cinema familiar de
entrada gratuita, para visualizar o filme “Tal Pai, Tal filho“, com direito a
pipocas, chá, café e bolos. Haverá no final uma pequena conversa sobre o
filme, orientada por um casal .
ADORAÇÃO COMUNITÁRIA E INTERCESSÃO PELA VIDA APOSTÓLICA DA
PARÓQUIA: Lembramos que haverá na próxima quinta-feira, dia 22
de Nov, adoração comunitária para todos os grupos da paróquia, às
21H30. Rezar juntos une-nos n’Aquele que é a fonte da nossa comunhão
e fortalece-nos para a missão.
FESTA DA LUZ: Para o 3º ano de catequese - Sábado, dia 24 de
novembro, na Eucaristia das 17:30h.
ORAÇÃO DE INTERCESSÃO: Hoje, à saída da missa das 10:45h não
haverá oração de intercessão, por ser fim de semana Alpha. Lembramos
que há um grupo de irmãos disponíveis para rezarem por quem precise e
queira pedir oração.
……………………………………………………………………………………………………………..
SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2018
Deus Trindade,
sabes o quanto somos mendigos de Ti.
À beira do caminho procuramos a luz
que dá mais sentido aos nossos dias
e cura todas as nossas cegueiras.
Tu passas sempre pela nossa vida
e acendes em cada um de nós
o desejo de sermos Teus discípulos.
Na Tua estrada queremos ser formados.
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos
ser instrumentos da Tua graça.
Juntos no caminho,
queremos ser comunidade enviada em missão.
Rezamos por todos os que arriscam seguir-Te,
especialmente os seminaristas e pré-seminaristas.
Rezamos ainda por todos aqueles que se entregam totalmente a Ti
e colocam a sua vida nas Tuas mãos.
Pedimos-Te que continues a despertar os corações adormecidos
para que mais jovens das nossas comunidades
aceitem o desafio de Te seguir. Amen
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PLANO PASTORAL E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA PARÓQUIA: Está a
ser distribuído de várias maneiras um desdobrável com o plano pastoral e
calendário de atividades da paróquia. Está disponível à saída da igreja.
Será enviado também a todas as pessoas que recebem por mail a folha
paroquial e estará disponível no site da paróquia de S. José.

1ª LEITURA (Dan 12, 1-3)
Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos Anjos, que
protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como
não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse
tempo, virá a salvação para o teu povo, para aqueles que
estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no
pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a
vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz
do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da
justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade.

2ª LEITURA (Hebr 10, 11-14.18)
Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para
exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos
sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao
contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício,
sentou-Se para sempre à direita de Deus, esperando desde então
que os seus inimigos sejam postos como escabelo dos seus pés. Porque,
com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que Ele
santifica. Onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de
oblação pelo pecado.
EVANGELHO (Mc 13, 24-32)
Naquele tempo, disse Jesus
aos seus discípulos: «Naqueles
dias, depois de uma grande
aflição, o sol escurecerá e a lua
não dará a sua claridade; as
estrelas cairão do céu e as forças
que há nos céus serão abaladas.
Então, hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande
poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos dos
quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu.
Aprendei a parábola da figueira: quando os seus ramos ficam tenros e
brotam as folhas, sabeis que o Verão está próximo. Assim também,
quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do homem está
perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não passará esta
geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as
minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém
os conhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai».
……………………………………………………………………………………………………………

MEDITAÇÃO
Sempre que os profetas do Antigo Testamento querem anunciar o
Grande Dia de Deus, a sua vitória definitiva contra todas as forças do
mal, encontramos a mesma linguagem, estas mesmas imagens, já
presentes na 1ª leitura de hoje, do livro de Daniel. Nesta altura em
que o profeta escreve, o povo de Israel vivia um dos tempos mais
terríveis da sua história. Depois das conquistas de Alexandre Magno,
e com a sua morte, a Palestina fica sob a ocupação grega. Alexandre
foi bastante liberal com os povos ocupados, mas nesta época, cerca
do ano 170 antes de Cristo, quem governava era um tal Antíoco
Epifanes, de triste memória para o povo de Israel. Ele quer ser o
verdadeiro Deus do povo e pretende ser adorado como tal. Todos os
que não obedecem são torturados e mortos. Uma grande maioria
cederá, mas outros resistem e morrem. Com esta mensagem que
não podia ser dita senão de uma forma codificada e posta no futuro,
Daniel diz-lhes: «Miguel, o chefe dos anjos, vela por vós…
aparentemente, vós experimentais a derrota e o fracasso, a morte
dos vossos melhores heróis, o horror… vedes a vitória dos que
semeiam o mal e o terror. Mas, no final, vós sois os grandes

vencedores! O combate dá-se na terra e no céu: vós só vedes o
que se passa na terra, mas no céu, ficai a sabê-lo, os exércitos
celestes já ganharam a vitória por vós.» E o povo percebia bem
que esta mensagem era para eles, agora, no presente, em que as
suas vidas se jogavam.
Também o evangelho de hoje é a Boa Nova da esperança, em
linguagem apocalíptica. Era uma linguagem codificada: à
primeira vista, trata-se do sol, das estrelas, da lua e tudo isso vai
ser terrificante, mas, na realidade, trata-se de algo bem
diferente! Trata-se da vitória de Deus e dos seus filhos no grande
combate que travam contra o mal desde o princípio do mundo.
Está aqui a especificidade da fé judaico-cristã. É por isso um
contrassenso empregar a palavra Apocalipse a propósito de
acontecimentos terríveis, pois na linguagem crente, judia ou
cristã, é precisamente o contrário. A revelação do mistério de
Deus não visa nunca causar terror aos homens, mas, ao
contrário, permitir-lhes viver todas as revoluções da história
«levantando o véu» para manter viva a esperança.
Será que esta esperança anunciada na 1ª leitura e no Evangelho
poderá servir para nós hoje também? Olhando para a situação
do mundo de hoje e mesmo para a situação da Igreja no
Ocidente, em que não havendo perseguição física, há outro tipo
de perseguição mais insidiosa e encoberta, estas leituras dizemnos: Deus está connosco em todas as situações da história, sejam
elas pessoais ou coletivas e tem sempre para nós uma Palavra
em que nos revela o seu desígnio de amor para nós. E essa
palavra realizar-se-á. Podem passar o Céu e a Terra, mas as
minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor.
Estamos na semana dos Seminários e sabemos que muitos deles
tiveram que fechar por causa da falta de vocações. Alguns vêm
isso como um sinal de que a Igreja e o cristianismo estão a
definhar, pelo menos na Europa ocidental. Ainda por cima o
escândalo que atravessou muitos países em relação a vários
sacerdotes foi mais uma machadada forte na confiança
na Igreja. Tudo isto pode levar muita gente a ter uma
sensação de desânimo e até falta de fé. Mas Deus é maior que os
nossos pecados e Ele sabe o combate espiritual em que estamos
todos metidos. As perseguições e os sofrimentos da Igreja
vêm de fora e de dentro mas os mais perigosos são quando vêm
de dentro. E o demónio sabe que se conseguir que o escândalo e
a perseguição venha de dentro obtém melhores resultados. O
papa Francisco sabe discernir a presença misteriosa do mal e do
tentador e por isso pede à Igreja que reze a S. Miguel
Arcanjo para que Ele continue a estar ao nosso lado neste
combate. Diz-nos a primeira leitura: “ Naquele tempo, surgirá
Miguel, o grande chefe dos Anjos, que protege os filhos do teu
povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até
então, desde que existem nações. Mas nesse tempo, virá a
salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos
no livro de Deus”.
A Igreja é do Senhor e Ele vela por ela. Deus ama-nos e nunca
nos abandona ainda que aparentemente as coisas pareçam más
e angustiantes. Mas Deus espera que nós saibamos aprender
com tudo o que vivemos. Os momentos de crise foram sempre
momentos de crescimento e de renovação. Eu acredito que
os sofrimentos da Igreja no tempo presente estão já a
ser tempos de purificação para que a Igreja entre numa nova
e mais bela etapa de identificação com o seu Senhor. Como olho
para os acontecimentos do mundo e para a vida da Igreja? Com
esperança ou angústia? Acredito que Deus está connosco ou
penso que estamos sozinhos nesta caminhada?
………………………………………………………………………………………………………….
DIA MUNDIAL DOS POBRES 2018
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 sócio-caritativa,
irmandades das Misericórdias, grupos de ação
social e 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.

……………………………………………………………………………………………...
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
RETIRO DE ADVENTO PARA TODA A UNIDADE PASTORAL: É
já Domingo que vem no Seminário Maior de Coimbra, dia 25
de Nov das 09h00 às 17h30 e será orientado pelo padre jesuíta Miguel
Gonçalves Ferreira do CUMN.
A inscrição e participação neste retiro é gratuita e apelamos a todos
para que considerem a sua participação neste dia de maior
recolhimento e preparação do advento.
Continuam abertas nas secretarias de cada uma das paróquias ou por
telefone ou por email as inscrições para as refeições e para o serviço
de crianças.
O seminário permite reservar refeições pelo custo de 8€/
pessoa. Teremos ainda uma sala na qual poderemos partilhar a
refeição que levámos de casa.
Para facilitar a participação dos casais mais jovens, está a ser
previsto um serviço de crianças: teremos várias salas para as
crianças (0-6 anos, 6-10 e 10+ anos), o jardim do seminário, um
insuflável (as previsões meteorológicas apontam para que não chova
nesse fim de semana).

Paróquia de S. José
ALMOÇO COM A COMUNIDADE BRASILEIRA: A Paróquia de São
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 eemail para: igrejasaojosecoimbra@gmail.com ou por telefone:
925849526 ou 239712451. Uma pequena comissão de brasileiros está
a preparar esta festa convívio com o pároco.
CONSELHO PASTORAL: Esteve reunido na quarta-feira passada o
Conselho
Pastoral
e
estiveram
quase
todos
presentes. O primeiro ponto da agenda discutido foi a visita pastoral
do Sr Bispo que virá no dia 6 de fevereiro lançar a lectio divina
preparatória da visita. Depois a 19 de Março, dia de S. José terá início
oficial com uma missa solene e um jantar aberto a toda
a comunidade para celebrar o dia do padroeiro e o início da visita
pastoral. Uma comissão de 3 pessoas com o pároco, foi nomeada para
preparar a visita que durará 4 dias.
O segundo ponto da agenda foi aprovar o plano pastoral que já tinha
sido debatido em Setembro passado e agora é distribuído aos
paroquianos O ponto 3 foi informar sobre as conferências quaresmais
que terão como tema: «Acolhei-vos uns aos outros” e que devido às
condições deficientes do salão serão realizadas no auditório do Colégio
de S. Teotónio.
O último ponto da agenda coube aos membros do Conselho para
os assuntos económicos informarem sobre o ponto da situação das
obras e a
necessidade de se
mobilizar a
paróquia
para ações extraordinárias de angariação de fundos para as mesmas.
Por agora está já pensado um jantar de angariação de fundos para o
dia 6 de Janeiro, ainda no salão, e o lançamento de um sorteio de
rifas a sortear na Páscoa.

