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LEITURA I ( Lev 13, 1-2.44-46 )
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um 
homem tiver na sua pele algum tumor, impigem ou man-
cha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de 
lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou a algum dos 
sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada 
usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá 
o rosto até ao bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. Todo o 
tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro e, 
sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamen-
to».
SALMO RESPONSORIAL: 
Sois o meu refúgio, Senhor: dai-me a alegria da vossa salvação. 

LEITURA II ( 1 Cor 10, 31 – 11, 1 ) 
Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra 
coisa, fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que 
não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à 
Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a 
toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de to-
dos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como 
eu o sou de Cristo.

EVANGELHO ( Mc 1, 40-45 ) 
Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de 
joelhos e suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, 
compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica 
limpo». No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou lim-
po. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: 
«Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote 
e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes ser-
vir de testemunho». Ele, porém, logo que partiu, começou a 
apregoar e a divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não 
podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, 
em lugares desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte.

INÍCIO DA QUARESMA - dia 17 Fev, quarta feira de cinzas. Convi-
damos a participar por Zoom (para além da alternativa do Youtube e 
do Facebook) - pondere esta forma de participação mais interativa e 
tenha à mão um pires com algumas cinzas. Às 21h00 será transmiti-
da uma missa celebrada pelo nosso bispo a partir da Sé Nova.
QUARESMA EM DIOCESE - a diocese preparou algumas propostas 
que nos poderão ajudar a viver melhor este período que ocupa um 
lugar muito especial no nosso calendário litúrgico e no nosso percur-
so espiritual. 
RETIRO DA QUARESMA - online, via Zoom, de 19 a 21 de fevereiro 
(sexta à noite a Domingo de manhã).  Convidamos os paroquianos 
a aproveitarem este início da quaresma para fazerem um retiro em 
casa, ajudados pelo Sr. Bispo e conduzidos pelo Espírito Santo.
LECTIO DIVINA - online, transmitida no Youtube e Facebook da Dio-
cese, a partir de diferentes locais, e orientada pelo Sr Bispo à quinta 
feira às 21h30. A primeira, dia 18, será feita a partir do salão paro-
quial de S. José, vindo cá o Sr Bispo com um grupo de fieis da Unida-
de pastoral fazer a lectio para toda a Diocese.
VÉSPERAS DOMINICAIS - transmissão online ao Domingo, pelas 
18h00, e presididas pelo Sr Bispo.
PAINEL SOBRE SJOSÉ -  às 21:30, no dia 19 de março, haverá no 
salão paroquial de S. José uma mesa redonda para toda a Diocese 
sobre a figura de S. José. O Frei Domingos falará sobre S. José numa 
perspetiva teológica a partir da carta do papa «Pai do Coração», Pa-
tris  Corde, e a Drª Filomena Gaspar, psicóloga da Universidade de 
Coimbra, abordará o tema da importância do pai na educação e cres-
cimento harmoniosos dos filhos. 
REÚNCIA QUARESMAL - este ano as ofertas dos fiéis serão cana-
lizadas para a campanha da Caritas Nacional destinada ao auxílio 
dos pobres em tempos de pandemia. Serão distribuídos envelopes 
à porta da Igreja a partir de quarta-feira de cinzas que poderão ser 
entregues ao longo de toda a quaresma até ao Domingo de Ramos.
CURSO PARA CASAIS - COMO CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DU-
RADOURA - entre 6 de março e 24 de abril vai realizar-se um percur-
so para casais, online, aos sábados à noite. Este percurso pretende 
ajudar qualquer casal a construir uma relação duradoura, seja para 
reforçar um casamento sólido ou mesmo para quem pretenda ultra-
passar as dificuldades da vida em casal, possibilitando passar tempo 
juntos, proporcionando tempos de reflexão em casal, oferecendo 
aos casais meios para construir um casamento são e duradouro. Des-
tina-se a qualquer casal quer tenha ou não prática cristã, mesmo que 
não estejam casados católica ou civilmente. Casa sessão é apresen-
tada por um casal, com o apoio de vídeos, sendo a exposição pon-
tualmente interrompida para fazer exercícios em casal, que podem 
ser acompanhados por café, chá e bolos. No final de cada sessão 
são propostos exercícios em casal para casa. A intimidade do casal é 
sempre respeitada. Não há discussões de grupo nem necessidade de 
dar a conhecer a realidade do casal a qualquer outro.
CONSELHO ECONÓMICO S. JOSÉ - Apresentamos aos paroquianos 
de S. José os gastos do ano passado com obras e equipamento no 
complexo da Igreja; igreja, salão paroquial, casa paroquial (quadro 
disponível no nosso site). No ano anterior já tínhamos gasto com o 
aquecimento cerca de 20.000€. Agora estamos a pagar o emprésti-
mo de 90.000 euros dos quais 30.000 já foram pagos este mês.  Já 
só nos resta dinheiro para as coisas correntes: água, luz e ordenados 
para mais dois ou 3 meses. Pedimos a vossa colaboração que agra-
decemos de todo o coração.
COMO RECEBER AS INDULGÊNCIAS NO ANO DE S. JOSÉ? - Veja 
num suplemento desta folha as condições para as quais se deve pre-
parar para receber as indulgências que a Igreja confere na vivência 
deste ano de S. José.

Senhor, que prometestes estar presente nos corações rectos e 
sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que 
mereçamos ser vossa morada. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.



REFLEXÃO
O leproso será um homem inconformado e, por isso, cria-
tivo e corajoso ou antes um desobediente às normas es-
tabelecidas que foram feitas para defesa da sociedade?
Como vimos na 1ª leitura, as leis para os leprosos, que vi-
nham desde Moisés, o legislador, eram de grande exigên-
cia em confinamento. O leproso tinha de viver como um 
morto para a sociedade, fora do acampamento, e num 
grande distanciamento social. Teria de gritar ao aproxi-
mar-se alguém da comunidade: «Impuro, impuro», como 
quem diz: «Não te aproximes, pois está aqui um infeta-
do perigoso»!  Como estas palavras se tornaram atuais! 
Confinamento, isolamento profilático, infetados, manter 
as distâncias. Nessa altura, porém, a situação era mais 
dramática por falta de respostas sociais. 
Apesar de todas estas proibições, não sabemos qual a es-
tratégia usada pelo leproso, o que é certo é que ele veio 
ter com Jesus, prostrando-se diante dele e suplicou-lhe: 
Se quiseres, podes curar-me”. Imagino os discípulos a fu-
girem daquele encontro com medo do contágio e a cen-
surarem Jesus por não se dar conta do perigo que está 
a correr. Esperavam provavelmente que Jesus dissesse 
algo politicamente correto: “´O que fazes aqui? Como 
quebraste o isolamento social? Como ousaste colocar 
as nossas vidas em risco?” Mas podia Jesus falar assim? 
Não. Não estava no seu ADN.  Ele disse: “Eu não rejei-
tarei nenhum dos que venham a mim.” Venham como 
vierem! Leprosos da vida, prostitutas e prostitutos, ho-
mossexuais, casados e descasados e em união de facto, 
ladrões e salteadores, pois a vontade do Pai é que eu não 
perca nenhum dos que Ele me deu. Se vierem a mim, 
não os rejeitarei!» Na Igreja ainda temos de ouvir mais 
vezes estas palavras de Jesus, pois têm sido difíceis de 
pôr em prática. Temos criado uma igreja para os puros, e 
Jesus diz que veio não para os puros, mas para os peca-
dores.   Mas continuemos o nosso quadro. O que os dis-
cípulos viram, provavelmente ao longe, foi Jesus a ficar 
perturbado interiormente pela compaixão, isto é, sentiu 
dentro de si, como se fosse sua, a dor imensa e terrível 
daquele homem. Por isso, Jesus entra também no campo 
do ilegal, desrespeitando a lei do distanciamento social, 
estendendo a mão e tocando-lhe com carinho e ternura 
dizendo-lhe: «Quero: fica limpo.» 
Que perfume de beleza brota deste encontro entre Jesus 
e o leproso! Muito maior que um quadro de Picasso, de 
Rafael ou de Miguel Ângelo, a verdadeira beleza, está nos 
gestos de amor salvíficos que cada um de nós pode fazer 
em relação a outros. Estou certo que tem havido muita 
beleza em tantos gestos de médicos, enfermeiros, e tan-
tos outros que têm dado o melhor de si mesmo para es-
tarem próximos dos irmãos e estender-lhes a mão.  Pre-
cisamos de encher o mundo desta beleza salvífica. Um 
sacerdote na nossa Diocese, O P. Nuno Santos, escreveu 
um livro com a sua tese de doutoramento intitulado: “A 
esperança que Jesus dá.” Ele analisa 18 encontros de Je-
sus e mostra como, em cada um desses encontros, Jesus 
faz renascer a esperança no coração daqueles com quem 
se encontra. Jesus é a Esperança Viva. E o leproso foi ca-
paz de com criatividade e coragem romper as barreiras 
que o sepultavam na morte para se abrir à esperança que 
dá vida. 
No final deste encontro, Jesus dá ao leproso uma ordem: 
Vê lá, não digas nada a ninguém mas vai mostrar-te ao 

sacerdote. Estava prescrito que alguém recuperado da 
lepra, se isso fosse possível, teria de ir ao sacerdote para 
ele declarar a sua cura e puder voltar ao convívio da co-
munidade.  Mas mais uma vez o leproso desobedece. Pa-
rece que este leproso não faz nada do que lhe mandam! 
Talvez seja muito criativo e lhe seja difícil cumprir ordens. 
Mas aqui compreendemos que lhe era impossível calar-
-se: Como é que alguém curado da lepra, ressuscitado da 
morte se poderia calar? Agora é o tempo do anúncio, é 
o tempo da proclamação das maravilhas de Deus. Jesus 
irá dizer no Domingo de Ramos quando os fariseus lhe 
disseram para ele mandar calar os discípulos pois eles 
gritavam os louvores de Deus e cantavam hossanas com 
alegria e Jesus respondeu-lhes: «Digo-vos que, se eles se 
calarem, gritarão as pedras.»(Lc 19,40) O leproso não se 
podia calar. E quando nós nos calamos muito com receio 
ou vergonha de falar de Jesus é porque nos tem faltado 
estes encontros cheios de esperança, de vida e de salva-
ção. 

Senhor Jesus Cristo,
Emociona-me o teu encontro com o leproso!
Consigo sentir a dor infinita que o consome!
É ela que o faz saltar montes e abismos para Te encontrar.
É o Tudo ou o nada!
E vejo-o a aproximar-se de ti…
Tu olha-lo, por momentos…
Radiografas a sua dor e estremeces de compaixão. 
A dor dele crava-se no teu terno e humano coração
Como uma seta que te atinge a alma!
«Senhor, se tu quiseres podes curar-me»
Estendes a mão, docemente, e ternamente o tocas
dizendo-lhe com comoção:
“Quero, quero, quero: Fica limpo.”
E no céu há festa e alegria. 
A Esperança renasceu neste homem
Que estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e encontrou-se.
Foi para isto que o Pai te enviou!
Quantas vezes, Jesus, já fui esse leproso!
Aproximei-me de ti e esperei a tua salvação,
E tu estendeste a mão e tocaste-me.
E houve festa no meu coração, 
no teu e no do Pai.
Cada encontro contigo é um 
novo nascimento.
Bendito sejas, Deus do 
amor e do perdão
Deus da Esperança e da 
festa. 
Ámen.



DECRETO DA PENITENCIARIA APOSTÓLICA SOBRE COMO 
RECEBER O DOM DAS INDULGÊNCIAS NO ANO DE S. JOSÉ

Concede-se o dom de especiais Indulgências por ocasião do Ano Ju-
bilar em honra de São José, promulgado pelo Sumo Pontífice Fran-
cisco para celebrar dignamente o 150.º aniversário da proclamação 
de São José como Patrono da Igreja universal.
Ocorre hoje o 150.º aniversário do Decreto Quemadmodum Deus, 
com o qual o Beato Pio IX, movido pelas graves e lutuosas circun-
stâncias em que se encontrava a Igreja, insidiada pela hostilidade 
dos homens, declarou São José Patrono da Igreja Católica.
A fim de perpetuar a confiança de toda a Igreja no poderosíssimo 
patrocínio do Guardião do Menino Jesus, o Papa Francisco estabe-
leceu que, a partir de hoje, aniversário do Decreto de proclamação 
bem como dia dedicado à Bem-aventurada Virgem Imaculada e Es-
posa do castíssimo José, até 8 de dezembro de 2021, seja celebrado 
um especial Ano de São José, em que todos os fiéis, seguindo o seu 
exemplo, possam reforçar em cada dia a sua vida de fé no pleno 
cumprimento da vontade de Deus.
Todos os fiéis poderão assim, com o auxílio de São José, guarda da 
Sagrada Família de Nazaré, mediante orações 
e boas obras, obter conforto e alívio das 
graves tribulações humanas e sociais que 
afligem o nosso tempo.
A devoção ao Guardião do Redentor desen-
volveu-se amplamente ao longo da história da 
Igreja, que não só lhe tributou um culto emi-
nente, inferior apenas ao prestado à Mãe de 
Deus, sua Esposa, mas também lhe atribuiu 
múltiplos patrocínios.
O Magistério da Igreja, como o pai de família 
“que tira coisas novas e antigas do seu te-
souro” (Mt 13, 52), continua a descobrir anti-
gas e novas grandezas em São José.
Para a perfeita obtenção da finalidade propos-
ta, muito ajudará o dom das Indulgências que 
a Penitenciaria Apostólica, mediante o pre-
sente Decreto, emitido em conformidade com 
a intenção do Sumo Pontífice Francisco, benignamente concede du-
rante todo o Ano de São José.
Concede-se a Indulgência Plenária nas condições do costume (con-
fissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções 
do Santo Padre) aos fiéis que, com o espírito desapegado de qualquer 
pecado, participarem no Ano de São José nas ocasiões e com as 
modalidades determinadas por esta Penitenciaria Apostólica.
a. São José, verdadeiro homem de fé, convida-nos a redescobrir a 
relação filial com o Pai, a renovar a fidelidade à oração, a pormo-nos 
à escuta e a corresponder com profundo discernimento à vontade 
de Deus. Por isso, concede-se a Indulgência plenária a todos os que 
meditarem na oração do Pai Nosso durante pelo menos 30 minutos, 
ou então, participarem num retiro espiritual, de ao menos um dia, 
que inclua uma meditação sobre São José.
b. O Evangelho atribui a São José o título de “homem justo” (cf. Mt 1, 
19): ele, guarda do “segredo íntimo que está precisamente no fun-
do do coração e do espírito”[1], depositário do mistério de Deus e, 
portanto, patrono exímio do foro interno, impele¬ nos a redescobrir 
o valor do silêncio, da prudência e da lealdade no cumprimento dos 
nossos deveres. A virtude da justiça, praticada de modo exemplar 
por José, consiste na adesão perfeita à lei divina, que é lei de mis-
ericórdia, “porque é precisamente a misericórdia de Deus que dá 
cumprimento à verdadeira justiça”[2]. Portanto, aqueles que, a ex-
emplo de São José, praticarem uma obra de misericórdia corporal ou 
espiritual, poderão igualmente obter o dom da Indulgência plenária.
c. O aspeto principal da vocação de José foi o de ser guardião da 
Sagrada Família de Nazaré, esposo da Bem-aventurada Virgem Ma-

ria e pai legal de Jesus. Para que todas as famílias cristãs sejam es-
timuladas a recriar o mesmo clima de íntima comunhão, de amor e 
de oração que se vivia plenamente na Sagrada Família, concede-se a 
Indulgência plenária em favor dos fiéis que rezarem o Santo Rosário 
(Terço) em família e entre noivos.
d. O Servo de Deus Pio XII, em 1 de maio de 1955, instituiu a festa de 
São José Operário, “com o propósito de que por todos seja reconhe-
cida a dignidade do trabalho e que esta inspire a vida social e as leis, 
fundadas numa equitativa repartição de direitos e de deveres”[3]. 
Poderá, portanto, conseguir a Indulgência plenária quem todos os 
dias confiar a sua atividade à proteção de São José e todos os fiéis 
que invocarem com orações de intercessão o Artesão de Nazaré a 
fim de que, quem procura trabalho, possa conseguir emprego, e o 
trabalho de todos seja mais digno.
e. A fuga da Sagrada Família para o Egito “ensina-nos que Deus está 
onde o ser humano corre perigo, onde sofre, onde se refugia, onde 
experimenta a recusa e o abandono”[4]. Concede-se a Indulgên-
cia plenária aos fiéis que rezarem as Ladaínhas de São José (para a 
tradição latina), ou o hino Akathistos a São José, integralmente ou 
ao menos em alguma das suas partes significativas (para a tradição 

bizantina), ou ainda outra oração a São José, 
própria de outras tradições litúrgicas, em favor 
da Igreja perseguida ad intra e ad extra e pelo 
alívio de todos os cristãos que sofrem qualquer 
forma de perseguição.
Santa Teresa de Jesus reconheceu em São José 
o protetor para todas as circunstâncias da vida: 
“A outros Santos parece que Deus concedeu 
que nos socorra nesta ou naquela necessidade, 
ao passo que tenho experimentado que o glo-
rioso São José estende o seu patrocínio a to-
das”[5]. Mais recentemente, São João Paulo 
II reafirmou que a figura de São José adquire 
“uma renovada atualidade para a Igreja do 
nosso tempo, em relação ao novo milénio cris-
tão”[6].
Para reafirmar o patrocínio universal de São 
José em favor da Igreja, para além das circun-

stâncias acima mencionadas, esta Penitenciaria Apostólica concede 
a Indulgência plenária aos fiéis que recitarem qualquer oração legit-
imamente aprovada ou ato de piedade em honra de São José, por 
exemplo “A Vós, São José”, especialmente nos dias 19 de março e 
1 de maio, na Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, no 
Domingo de São José (segundo a tradição bizantina), no dia 19 de 
cada mês e em cada quarta-feira, dia dedicado à memória do Santo, 
segundo a tradição latina.
No atual contexto de emergência sanitária, o dom da Indulgência 
plenária é especialmente concedido às pessoas mais idosas, aos en-
fermos, aos agonizantes e a todos os que, por legítimos motivos, es-
tão impossibilitados de sair de casa, se, com espírito desapegado de 
qualquer pecado e com a intenção de satisfazer, logo que possível, às 
três condições habituais, em suas próprias casas ou onde o imped-
imento as retiverem, rezarem um ato de piedade em honra de São 
José, conforto dos enfermos e Padroeiro da boa morte, oferecendo 
com confiança a Deus as dores e os incómodos da sua vida.
Para que o acesso à graça divina mediante o poder das Chaves seja 
pastoralmente facilitado, esta Penitenciaria roga vivamente a todos 
os sacerdotes dotados das devidas faculdades, que se ofereçam com 
ânimo disponível e generoso para a celebração do sacramento da 
Penitência e ministrem frequentemente a Sagrada Comunhão aos 
enfermos.
O presente Decreto é válido para todo o Ano de São José, nada ob-
stando em contrário.

Roma, Sede da Penitenciaria Apostólica, 8 de dezembro de 2020.
Card. Mauro Piacenza, Penitenciário Mor


