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LEITURA I ( Actos 4, 32-35 )
A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só co-
ração e uma só alma; ninguém chamava seu ao que lhe 
pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os Apóstolos 
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com 
grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não ha-
via entre eles qualquer necessitado, porque todos os que 
possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto 
das vendas, que depunham aos pés dos Apóstolos. Distri-
buía-se então a cada um conforme a sua necessidade. 
SALMO RESPONSORIAL: 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia.
LEITURA II ( 1 Jo 5, 1-6 ) 

Caríssimos: Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de 
Deus, e quem ama Aquele que gerou ama também Aquele 
que nasceu d’Ele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus 
quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, 
porque o amor de Deus consiste em guardar os seus manda-
mentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque 
todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória 
que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo 
senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é 
o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo; não só com 
a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá teste-
munho, porque o Espírito é a verdade. 

CONS. ECONÓMICO SJOSÉ - reúne terça, 21h30, presencialmente.
EQUIPA DE COMUNICAÇÃO - reúne quarta, pelas 21h30 - Meet
ALPHA JOVENS ONLINE - arranca na próxima sexta-feira, pelas 21h, 
com muitos outros que começam pelo país neste dia e nesta hora.
CARTA  DO PÁROCO A TODA A COMUNIDADE SOBRE OS JOVENS
Queridos irmãos,
Venho confiar-vos uma grande preocupação de pastor, que já cá 
anda há muito tempo como uma santa insatisfação que vem cres-
cendo dia após dia.
É a ausência generalizada de jovens na comunidade cristã e no seu 
serviço, particularmente em S. José. Alguma coisa andamos a fazer 
mal para não sermos capazes de os atrair à fé e à vivência eclesial. 
Eu sei que a cultura em que vivem e crescem erradicou a fé e os 
valores religiosos do quotidiano da vida, mas, ainda assim, os jovens 
quando encontram Cristo, numa linguagem que lhes seja acessível, 
são capazes de vencer essa resistência e se afirmarem como cristãos. 
Eu gostava de partilhar convosco a minha insatisfação para que se 
tornasse a vossa. Quando essa insatisfação vos doer é bom sinal. O 
amor de Deus pelos homens, ao ver como eles andavam perdidos, 
fez com que Deus enviasse o seu Filho à nossa procura. A cruz de 
Jesus manifesta até que ponto isto lhe doeu, pois quem ama sofre.  
Quando nos damos conta de que uma situação é insustentável, que 
não tinha de ser assim, que podia ser muito diferente, pode começar 
a formar-se na nossa mente e no nosso coração uma imagem ideal 
do futuro. Podemos começar a ver o que poderia ser uma comuni-
dade eclesial com jovens criativos e dinâmicos, e a ver como isso 
poderia ser um sinal de alegria e de esperança para toda a comuni-
dade e para a sociedade, pois jovens transformados pela fé ajudam 
a criar uma sociedade mais humana e melhor. Esta insatisfação inte-
rior com a situação e o sentir que as coisas podiam e deviam ser di-
ferentes - e que é possível serem-no, pode criar em nós uma paixão, 
um entusiasmo para mudar as coisas e fazermos o que está ao nosso 
alcance com um plano estratégico para a mudança.
Jesus disse: «O Reino do Céu é semelhante a um grão de mostarda 
que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena 
de todas as sementes; mas, depois de crescer, torna-se a maior plan-
ta do horto e transforma-se numa árvore, a ponto de virem as aves 
do céu abrigar-se nos seus ramos.»(Mt 13,31-32)
Esta parábola diz-nos que não precisamos de começar com muitos 
jovens, mas simplesmente começar com alguns para, depois, a partir 
dessa semente, fazer crescer o reino.       (continua na pág. seguinte)

Finalmente aprovados os projetos de especialidade do Centro Pastoral
Agora com os projetos todos aprovados, passamos à fase da esco-
lha do melhor orçamento para podermos começar ainda este ano, 
se Deus quiser, a construção do Centro Pastoral tão desejado e tão 
necessário. Mas não temos mais do que metade do dinheiro su-
pondo que venhamos a ter um orçamento à volta de 750-800 mil 
euros, dinheiro que andámos a arranjar ao longo de mais de cin-
co anos. Temos a esperança de que muitos paroquianos e amigos 
da paróquia possam agora dar com mais generosidade e grandeza 
de alma. Precisamos de partilhar com fé e confiança com os olhos 
postos em Deus, sabendo que o dinheiro que damos com os olhos 
postos nele não nos fará falta para o futuro.

EVANGELHO (  Jo 20, 19-31 ) 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fecha-
das as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e 
disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes 
as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja con-
vosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a 
vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espí-
rito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão reti-
dos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com 
eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: «Vi-
mos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir  nas  suas  
mãos  o sinal  dos  cravos, se não meter o dedo no lugar dos 
cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, 
estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. 
Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio 
deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: 
«Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; Tomé respondeu-
-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque 
Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem terem vis-
to». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus 
discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 



Ora o que pretendo ao escrever-vos esta carta?
Primeiro: partilhar convosco a minha insatisfação de pastor e desejar 
que crie em vós também a mesma insatisfação pois, se amais o Se-
nhor, e estais certos de que sem o conhecimento de Deus e a relação 
com Ele a vida nunca é uma vida plena, então tereis pena de que 
muitos jovens não O conheçam.
Segundo: gostaria de dizer-vos que isto não tem de ser assim e que é 
possível mudar a situação se acreditarmos nisso e tivermos esperan-
ça e dinamismo e nos unirmos nesta visão e projeto, pois os padres 
sozinhos podem fazer pouco para mudar a situação.
Terceiro: pedir, por agora, algo prático para começar: Quereis come-
çar a rezar todos os dias pelos jovens da nossa Unidade Pastoral de 
S. José e S. João Baptista? 
Acreditai que a oração é o primeiro passo. É a força do primado da 
graça. «Sem mim nada podeis fazer», disse Jesus. 
Depois, peço-vos uma colaboração: dia 16 começaremos um novo 
percurso Alpha jovens para as idades dos 16 aos 20 anos. Muitos 
de vós sabeis bem quanto um percurso Alpha pode dar nova luz aos 
participantes, e mudar a orientação da vida pelo encontro com Cris-
to e a redescoberta da Igreja.
Alguns de vós terão filhos ou filhas nestas idades, ou sobrinhos, ou 
amigos. Pensai em quem poderíeis convidar e lançai-lhes o convite 
amigo, sabendo que estais a fazer um grande serviço. Se preferirdes 
que sejamos nós a convidar, mandai-nos os seus contactos e fá-lo-
-emos. Para alguns funciona melhor ser alguém de fora do que os 
próprios pais, mas para outros pode funcionar a proximidade dos 
pais. Por agora, é isto que vos peço. Vamos dar passos para construir 
uma igreja jovem com os jovens? Quereis ajudar?  Obrigado pela 
vossa colaboração.
Na página do Facebook do Alpha jovens em https://www.face-
book.com/Alpha-Jovens-S%C3%A3o-Jo%C3%A3o-Baptista-e-S%-
C3%A3o-Jos%C3%A9-Coimbra-111442697710240 bem como nas 
páginas de cada paróquia, encontrareis um vídeo publicitário do al-
pha jovens e o formulário de inscrição para o percurso.
Obrigado pela vossa participação nesta grande missão evangeliza-
dora. Um grande abraço pascal para todos. Que Cristo ressuscitado 
seja a vossa alegria.

P. Jorge Santos

REFLEXÃO
ASSIM COMO O PAI ME ENVIOU, TAMBÉM EU VOS ENVIO A VÓS

S. João dá-nos conta, na narrativa que ouvimos hoje, da ra-
zão porque escreveu o seu evangelho: «Para acreditardes que 
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, 
tenhais vida em seu nome». Todos os evangelistas levaram 
muito a sério o mandato missionário de Jesus, pois viram que 
foi muito insistente com eles para não se fecharem no seu gru-
po, mas para que saíssem até às periferias do mundo inteiro 
para levar a Boa Nova a todos os povos. Todos os evangelistas 
terminam o seu evangelho com esse mandato, embora com 
acentuações diferentes. Em Mateus, evangelizar é fazer discí-
pulos, batizá-los e formá-los na fé: «Ide, pois, fazei discípulos 
de todos os povos, batizando-os (…), ensinando-os a cumprir 
tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre con-
vosco até ao fim dos tempos» (Mt 28, 19-20); em Marcos, a 
acentuação é posta na proclamação da Palavra para que acre-
ditem e sejam salvos: «Ide pelo mundo inteiro, proclamai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado 
será salvo» (Mc 16, 15); em Lucas, o acento é colocado no tes-
temunho dos Apóstolos com a força do Espírito: «Vós sois as 
testemunhas destas coisas e eu vou enviar sobre vós o que o 
meu Pai prometeu» (Lc 24, 48). Finalmente, em S. João, temos 
o texto de hoje: «Assim como o Pai Me enviou também eu vos 

envio a vós.» E depois, dá-se o Pentecostes Joanino: «Recebei 
o Espírito Santo.»  
O que todas as passagens têm em comum, é que Jesus dá a 
certeza a todos da sua presença com eles na obra da evangeli-
zação. Nunca estão sozinhos. A evangelização é obra da graça 
com a colaboração dos apóstolos. No mandato missionário de 
Mateus diz-se: «Eu estarei sempre convosco»; em Marcos é 
dito: “O Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra 
com os sinais que a acompanhavam» (Mc 16, 20); em Lucas,  
«Eu vou enviar sobre vós, o que o meu Pai prometeu»; e, em 
João, «recebei o Espírito Santo». A evangelização é, pois, a 
ação prioritária que o Senhor confiou à Sua Igreja. «Ela existe 
para evangelizar». E sempre que a Igreja realiza esta vontade 
do Senhor, Deus envia-lhe o seu Espírito em abundância, ela 
encontra a sua identidade e a sua alegria e cresce interiormen-
te e exteriormente. Quando, ao contrário, se esquece de que 
esta é a sua missão principal, fica perdida em tarefas que não 
são as prioritárias e perde o seu entusiasmo, força e identida-
de. Sempre que houve tempos novos de renovação na igreja, 
foi quando ela voltou ao dinamismo evangelizador.
Quando falamos em evangelização pensamos em todos, mas 
Deus manda-nos olhar para aquelas realidades que parecem 
estar mais nas periferias existenciais. E todos reconhecemos, 
com alguma preocupação, que os jovens são hoje uma peri-
feria da igreja, no sentido em que estão mais ausentes da sua 
vida, talvez porque esta não tenha sabido ir ao seu encontro, 
com uma linguagem que os cative e toque os seus corações 
e os leve ao encontro do rosto de Cristo. O Alpha jovens tem 
sido uma forma muito bela de primeiro anúncio evangeliza-
dor, que tem levado muitos jovens a abrirem-se à fé, a Cristo, 
a sentirem-se pertença na comunidade cristã servindo-a com 
os seus dons juvenis.
Uma paróquia cresce na esperança e na alegria quando é con-
tagiada pelo sonho e entusiasmo juvenil. Temos de reconhe-
cer que há quase tudo para fazer para enchermos as nossas 
assembleias de entusiasmo, mas eu acredito que se todos os 
que se preocupam com isto fizerem alguma coisa, tudo pode 
mudar em poucos anos. Na carta que esta semana enviei a 
alguns animadores da Unidade Pastoral e que agora publico 
para todos, indico formas como podemos ajudar. Estou já con-
tente pelas imensas respostas que têm vindo e pelas inscri-
ções que alguns já enviaram para o percurso Alpha jovens. Por 
isso estou cheio de esperança. As JMJuventude em 2023 e o 
plano pastoral da Diocese que vai ser sobre os jovens já a par-
tir deste ano irão ajudar-nos a focar-nos nesta visão de evan-
gelização juvenil sem esquecermos também as outras idades.
A 1ª leitura de hoje começa por dizer-nos que “A multidão dos 
que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma”. 
Também nós, comunidade cristã de SJosé e SJBaptista, pre-
cisamos de ter um só coração e uma só alma para estarmos 
unidos, juntando esforços neste desejo de evangelização dos 
jovens para que eles e nós, acreditando, tenhamos a vida em 
Seu nome.


