
Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l n

º 
16

3 
*A

no
 IV

* 
14

.0
3.

20
21

 —
 D

O
M

IN
G

O
 IV

 D
A 

Q
UA

RE
SM

A

LEITURA I ( 2 Cr 36, 14-16.19-23 )
Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo 
multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes 
abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que 
o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém. O Senhor, 
Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-
-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua pró-
pria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de 
Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, 
a tal ponto que deixou de haver remédio, perante a indigna-
ção do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o 
templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lan-
çaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objectos 
preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilónia todos 
os que tinham escapado ao fio da espada; e foram escravos 
deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos 
persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela 

boca de Jeremias: «Enquanto o país não descontou os seus 
sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo 
da sua desolação, até que se completaram setenta anos». No 
primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cum-
prir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, 
o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar, em 
todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte procla-
mação: «Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do Céu, 
deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o 
encargo de Lhe construir um templo em Jerusalém, na terra 
de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo ponha-se 
a caminho e que Deus esteja com ele».
SALMO RESPONSORIAL: 
Se eu me não lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha 
língua.  
LEITURA II ( Ef 2, 4-10 ) 
Irmãos: Deus, que é rico em misericórdia, pela grande cari-
dade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por 
causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo – é 
pela graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e com 
Ele nos fez sentar nos Céus. Assim quis mostrar aos séculos 
futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade 
para connosco, em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fos-
tes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós: é dom 
de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar. Na 
verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em 
vista das boas obras que Deus de antemão preparou, como 
caminho que devemos seguir.

EVANGELHO ( Jo 3, 14-21 ) 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moi-
sés elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem 
será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele 
a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu 
Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou 
o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é conde-
nado, mas quem não acredita já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da 
condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens ama-
ram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas 
obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e não 
se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denun-
ciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para 
que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus.

ANO DE SÃO JOSÉ - em frente à igreja de 
SJosé estará a partir desta semana uma fai-
xa alusiva a este ano convocado pelo papa, e 
com uma frase que irá mudando todos os me-
ses, seguindo os sete atributos de Pai que o 
Papa Francisco lhe dá na carta apostólica:  Pai 
amado, Pai na ternura, Pai na obediência, Pai 
no acolhimento, Pai na coragem criativa, Pai 
trabalhador, Pai na sombra. Em cada mês ha-
verá também uma conferência sobre cada um 
destes atributos. O altar lateral de S. José, na 
igreja, irá ser dedicado exclusivamente ao culto 
e por isso retirar-se-á de lá o órgão e tudo o 
resto, e colocar-se-ão algumas ajudas para per-
mitir que as pessoas orem a S. José, diante da 
sua imagem.  Está a ser feita uma pagela com a 
imagem de S. José da igreja para ser distribuí-
da com 3 orações diferentes a S. José. Também 
umas medalhas de metal, de prata e de ouro, 
irão ser cunhadas para permitir a quem quiser 
ficar com uma medalha de S. José.  
MISSA SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ - na próxima sexta feira, soleni-
dade de SJosé, esposo da Virgem Maria, será transmitida para toda 
a Diocese de Coimbra a eucaristia que será presidida na igreja de 
SJosé pelo sr. Bispo, D. Virgílio. A missa já pode ser presencial mas 
não pode levar mais de cem pessoas. Por isso será também transmi-
tida online.
CONFERÊNCIA SOBRE SÃO JOSÉ - sex-
ta, dia 19 de março, será transmitida para 
toda a Diocese de Coimbra online e aberta 
a menos de 50 pessoas presentes no Salão 
Paroquial de SJosé, uma conferência a duas 
vozes: o Frei Domingos que abordará o tema 
de São José a partir da Carta Apostólica Pa-
tris Corde do papa Francisco; a Drª Filomena Gaspar, professora de 
psicologia na Universidade de Coimbra, que nos falará da importân-
cia do pai na educação e no crescimento harmonioso dos filhos. No 
final, a família Queirós cantará um Hino a São José.
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - passa a ser presencial: terça e quinta 
em SJBaptista; quarta em SJosé. 
EQUIPA DE ANIMAÇÃO UNIDADE PASTORAL - reúne 3ª, 16 Mar.
DIREÇÃO DO CENTRO SOCIAL - reúne quarta 17 Mar, 18h.
GRUPO DE ORAÇÃO - 4ª, 17 Mar, 21h30, por Zoom.
ALPHA SJBAPTISTA - sexta e sábado, 19 e 20 Março, por Zoom. To-
dos somos convidados e fortemente incentivados a rezar pelos bons 
frutos deste percurso que neste fim de semana tem o seu ponto alto.
CONFISSÕES - pode marcar uma hora e um local onde poderá ser 
atendido(a) em confissão por um dos nossos sacerdotes. Poderá 
para isso entrar em contacto com um deles ou ligar para uma das 
paróquias e marcar a hora que mais lhe convier dentro dos horários 
disponíveis. SJBaptista: 968 544 141 | SJosé: 925 849 526
RENÚNCIA QUARESMAL - lembramos que está nos sites de ambas 
as paróquias uma carta que o nosso bispo escreveu a este propósito. 
Não se trata de uma oferta extra, mas do produto das nossas renún-
cias e que será entregue à Caritas Diocesana de Coimbra. Poderá 
para isso ser usada a conta IBAN PT50 001800032660688902063
SUPORTO A MINHA PARÓQUIA - são muitos os nossos irmãos que 
já estão, alguns há muito tempo, a passar por grandes dificuladdes 
financeiras. Mas não é assim com todos. Muitos mantêm o mesmo 
rendimento mensal. E é para esses que neste momento nos pode-
mos voltar e a quem fazemos este apelo: precisamos de vocês!

Graças a Deus, podemos voltar à igreja.
A partir de 15 de março, retomamos o ritmo pré confinamento:

à semana regressam as missas às 18h00 em SJBaptista e às 19h00 em 
SJosé. Ao fim de semana, manter-se-ão em princípio os horários que já 
estavam a ser praticados: mais novidades ao longo da semana que vem.



REFLEXÃO
BENDITO SEJA DEUS, RICO EM MISERICÓRDIA,

PELA CARIDADE COM QUE NOS AMOU.

O que têm estas 3 leituras em comum para tirarmos de-
las um fio condutor, uma ideia central?
E eu diria que é a afirmação repetida, a partir da ação 
de Deus, de que Ele realmente nos ama excessivamen-
te, é de uma misericórdia sem fim e de uma fidelidade 
inquebrantável. Acerca da forma que Deus usou para se 
revelar, isto é, para se dar a conhecer, diz a Dei Verbum, 
do Concílio Vaticano II: «Esta economia da revelação rea-
liza-se por meio de ações e palavras intimamente relacio-
nadas entre si, de tal maneira que as obras, realizadas por 
Deus na história da salvação, manifestam e confirmam a 
doutrina e as realidades significadas pelas palavras.” Isto 
é, Deus faz acontecer a história (ações de Deus), e os 
profetas, inspirados pelo Espírito, interpretam a história 
(palavras), ajudando o povo a ver a presença de Deus 
(ações e palavras relacionadas intimamente revelam o 
rosto de Deus).
Vamos à primeira leitura: trata-se de uma página dramá-
tica da história do povo da primeira aliança. O exílio para 
a Babilónia promovido por Na-
bucodonosor, rei dos caldeus. 
Mas, como vemos, o autor não 
conta só a história, interpreta-
-a. Começa por dizer: “Todos 
os príncipes dos sacerdotes e 
o povo multiplicaram as suas 
infidelidades, imitando os cos-
tumes abomináveis das nações 
pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha consagra-
do para Si em Jerusalém.” Deus 
avisou-os, enviando-lhes profe-
tas, mas eles não os ouviam e 
escarneciam deles. Chegou-se a 
um ponto em que Deus parecia 
não encontrar outro remédio 
para acordar o povo da sua infi-
delidade à aliança, que permitir 
que ele passasse por uma dura 
provação e se voltasse de novo 
para o seu Deus. O povo foi para 
o exílio durante 70 anos (o número é simbólico, na verda-
de o exílio durou cerca de 50 anos). Mas, durante estes 
anos, o povo foi humilhado, reconheceu os seus pecados, 
e Deus mais uma vez se compadece, pois Ele quer salvar 
o seu povo. Por isso aparece um novo império, o persa, 
atual Irão, com Ciro à frente, que invade a Babilónia e 
reenvia o povo para a sua terra libertando-o do exílio. 
Com esta história real o autor do livro das Crónicas afir-
ma três coisas:
1º A desobediência a Deus é causa da infelicidade do 
povo e Deus tinha-os prevenido quando lhes disse: “Po-
nho diante de ti a felicidade e a infelicidade, a vida e a 
morte, escolhe a vida obedecendo aos mandamentos do 
Senhor, andando nos seus caminhos”(Dt 30,15).
2º Deus continua fielmente a ser o Deus dos Pais Abraão, 
Isaac e Jacob, seja qual for a infidelidade do seu povo, e 
fará tudo para o impedir de cair no precipício.
3º Quando, apesar de todas as tentativas de Deus, o povo 
não O escuta e cai no precipício, Ele encontrará sempre o 
meio de o fazer sair, pois nada é impossível a Deus. 
Podíamos já ficar por aqui, mas falta ainda a forma mais 
audaciosa que Deus encontrou para nos salvar para sem-
pre, e essa é a novidade do Novo testamento. Todos es-

tes atos salvíficos eram figura do grande mistério salvífico 
que Deus preparava na plenitude dos tempos em Jesus, 
pois “Deus amou tanto o mundo que lhe enviou o seu 
Filho unigénito para que todo aquele que se volte para 
Ele, com fé e confiança, não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” E Paulo afirma assombrosa e jubilosamente:
“Deus, que é rico em misericórdia, pela grande carida-
de com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por 
causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cris-
to. É pela graça que fostes salvos.” Nós não tivemos que 
ir para o exílio por causa dos nossos pecados, mas o Filho 
foi exilado para longe do Pai e na cruz gritou: «Meu Deus, 
meu Deus: porque me abandonastes?» Ele assumiu em 
si as consequências da nossa desobediência e do nosso 
pecado, Ele sofreu por nós.  Mas, “ressuscitado de entre 
os mortos, com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos 
céus”. Quer dizer, fez-nos participantes da Sua glória, da 
sua vida imortal e da sua glorificação. E que fizemos nós 
para merecermos tudo isto? Nada, a não ser acolher o 
dom pela fé. Mas atenção, este acolher o dom pela fé é 
fundamental. O Evangelho de hoje afirma: “Porque Deus 

não enviou o Filho ao mundo 
para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo 
por Ele. Quem acredita n’Ele 
não é condenado, mas quem 
não acredita já está condenado, 
porque não acreditou no nome 
do Filho Unigénito de Deus.”  A 
recusa deste dom pela descren-
ça voluntária não permite a sal-
vação. E como se eu fosse ao 
médico com uma doença mortal 
e ele me dissesse: “É grave a sua 
doença e conduzi-lo-á à morte, 
mas existe um medicamento 
que o pode salvar, se o tomar” 
- e é-lhe oferecido gratuitamen-
te.  Se a pessoa disser: “Eu re-
cuso esse comprimido” - então 
o médico não pode fazer nada 
por mim. Sou eu que me con-
deno à morte porque recusei a 

salvação que me era oferecida. E infelizmente há muita 
gente a recusar a fé voluntariamente. Todas as ideologias 
ateias, partir do século XIX, e que tanto têm influenciado 
a nossa cultura ocidental, levando-a a esquecer a Deus e 
a fechar-Lhe o coração, são algo que deve ferir o coração 
de Deus, pois anulam o gesto salvífico de Deus que quer 
salvar todos os homens que se abrem a Ele pela fé.  Por 
isso é tão importante a evangelização! Para que os ho-
mens acreditem a Deus e se salvem: “É pela graça que 
fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós: 
é dom de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode 
gloriar.” Que maravilha! Não estremeces quando pensas 
no dom que recebeste? A nossa vida não devia ser uma 
contínua ação de graças pela sua misericórdia e fidelida-
de, pelo seu eterno amor?  Sim, louvor, ação de graças, 
que não devem ser apenas uma questão de palavras, 
mas de vida. Por isso, Paulo continua: “Nós somos obra 
de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras 
que Deus de antemão preparou, como caminho que de-
vemos seguir”. O homem novo, ressuscitado com Cristo, 
é chamado agora a viver uma vida nova que é como um 
cântico novo, vindo de um coração novo cheio de ação 
de graças. Bendito seja Deus, rico em misericórdia pela 
caridade com que nos amou.



Ave S. José
Deus enriqueceu-te de graças tão abundantes;
Os teus braços acariciaram o Salvador Menino,
Os teus olhos viram-no crescer.
Bendito és tu entre os homens 
E bendito é o Filho da tua esposa virginal, Jesus.
S. José, escolhido para seres o Pai do Filho único de Deus ,
Roga por nós 
Enquanto permanecemos aqui na terra 
No meio das preocupações da família, da saúde e do trabalho 
E socorre-nos agora 
e na hora da nossa morte.

Amen.


