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LEITURA I ( Actos 3, 13-15.17-19 )
Naqueles dias, Pedro disse ao povo: «O Deus de Abraão, 
de Isaac e de Jacob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu 
Servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de 
Pilatos, estando ele resolvido a soltá-l’O. Negastes o Santo 
e o Justo e pedistes a libertação dum assassino; matastes 
o autor da vida, mas Deus ressuscitou-O dos mortos, e nós 
somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes 
por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim 
que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela 
boca de todos os Profetas: que o seu Messias havia de pa-

decer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os 
vossos pecados sejam perdoados». 
SALMO RESPONSORIAL: 
Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto. 
LEITURA II ( 1 Jo 2, 1-5 ) 
Meus filhos, escrevo-vos isto, para que não pequeis. Mas se 
al¬guém pecar, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advo-
gado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos 
pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo 
in¬teiro. E nós sabemos que O conhecemos, se guardamos os 
seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-l’O e não guarda 
os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. 
Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus 
é perfeito. 

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES - SONHAR OS SONHOS 
DE DEUS - O papa Francisco escreveu uma bela mensagem para este 
dia a partir da figura de S. José que tem por título: S. José: O sonho 
da vocação. O papa afirma que a vida de S. José lhe sugere três pala-
vras chave em relação com a vocação: a primeira é o sonho, a segun-
da o serviço, e a terceira a fidelidade. Vale a pena ler a mensagem 
que se pode encontrar nos nossos sites, LinkTree ou no Google.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES - próxima 5ªFeira, pelas 
21h30, no Salão S. Tomás do Seminário, presidida pelo Sr Bispo. Em-
bora admita e seja incentivada a participação presencial, será tam-
bém transmitida nas redes sociais habituais.
SEGUNDO PERCURSO ALPHA JOVENS DA UP DESTE ANO - deu-
-se início com a sessão de apresentação do alpha jovens online, na 
sexta feira passada. Estiveram presentes 35 jovens que são uma es-
perança.  Mas ainda podemos continuar a convidar mais alguns pois 
até ao 2º encontro ainda podem vir mais jovens. Entretanto, a equi-
pa de animação pastoral está a pensar num plano de pastoral juvenil 
que apanhe todas as idades desde a adolescência até à sua inserção 
a idade adulta. Para isso precisa-se de pessoas com carisma para tra-
balhar com adolescentes e jovens e não é preciso que sejam só jo-
vens. Sim, é bom que haja jovens mais velhos a acompanhar jovens 
mais novos, mas também lhes dá segurança e apoio a presença por 
perto de adultos e dos padres. Por isso, precisa de ser constituída 
uma equipa de jovens e adultos e formar animadores que tenham 
uma visão das diferentes etapas a percorrer no acompanhamento 
desta pastoral dos jovens.
ALMOÇO TAKE-AWAY - o projeto das especialidades foi aprovado, 
como já referimos, e tem de ser comemorado... com um almoço. 
Escusado será de dizer que por enquanto não pode ainda ser pre-
sencial... lá há de vir o tempo (e haveremos de o aproveitar bem!). 
Assim, dia 9 de maio que com a graça de Deus haverá de ser um dia 
solarengo com eucaristia na rua em total segurança, em SJBaptista, 
à saída da missa, por 12,5€ a dose, terá o usofruto de uma sopa de 
grão com espinafres + 2º prato à escolha entre feijoada de chocos ou 
vitela estufada com puré e couve cozida + sobremesa à escolha entre 
salada de fruta ou pudim flan. Inscreva-se como puder, mas inscre-
va-se. Link para formulário na LinkTree http://linktr.ee/sjbaptista
LINKTREE - já há algum tempo que, sobretudo aqueles que recebem  
a folha paroquial com a Newsletter de SJBaptista, têm vindo a ficar 
familiarizados com a nossa LinkTree (Árvore de Links). Desde o início 
deste segundo confinamento, tornou-se muito difícil e confuso tor-
nar acessíveis todos os links de que precisamos no nosso dia-a-dia: 
links de inscrições, de acesso a salas online, a transmisões, etc. Foi 
neste contexto que surgiu a LinkTree: nela estão ou pretendem estar 
compilados todos os links importantes e dos quais precisamos. Visi-
te-a e adicione-a aos favoritos: http://linktr.ee/sjbaptista

EVANGELHO (  Lc 24, 35-48 ) 
Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha 
acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao 
partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-Se no 
meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Espantados 
e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: 
«Porque estais perturbados e porque se levantam esses pen-
samentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os 
meus pés: sou Eu mesmo; tocai-Me e vede: um espírito não 
tem carne nem ossos, como vedes que Eu tenho». Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria 
e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: 
«Tendes aí alguma coisa para comer?». Deram-Lhe uma posta 
de peixe assado, que Ele tomou e começou a comer diante 
deles. Depois disse-lhes: «Foram estas as palavras que vos di-
rigi, quando ainda estava convosco: ‘Tem de se cumprir tudo o 
que está escrito a meu respeito na Lei de Moisés, nos Profetas 
e nos Salmos’». Abriu-lhes então o entendimento para com-
preenderem as Escrituras e disse-lhes: «Assim está escrito que 
o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao tercei-
ro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependi-
mento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando 
por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas». 

Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da 
alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à gló-
ria da adopção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança 
da felicidade eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,...



REFLEXÃO
TEM DE SE CUMPRIR TUDO O QUE ESTÁ ESCRITO

Podemos afirmar que a ideia central do texto do Evangelho de 
hoje é a ideia de “cumprimento do plano divino da salvação”: 
«Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito 
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Aliás, a ideia de 
cumprimento do plano de Deus percorre toda a Bíblia. Deus 
pode comparar-se a um artista que concebeu uma obra de 
arte. Tem essa obra por inteiro na cabeça e no coração, mas só 
aos poucos vai sendo realizada. Vai convidar muitos a colabo-
rar com Ele naquela obra mas estes têm de confiar no artista e 
na sua ideia, acreditando que no fim a obra vai ser esplêndida. 
Quando finalmente a obra se completa depois de muitos es-
forços e fadigas, dão-se então conta da maravilha em que cola-
boraram. Então, e só então, poderão dizer: Ah sim, “tinham de 
cumprir-se” todas aquelas etapas para chegar aqui!
O desígnio amoroso de Deus, a que Paulo chama “Mistério”, 
e que se realiza «desde antes da criação do mundo», é muito 
mais grandioso que uma obra de arte, por melhor que ela seja. 
A Bíblia mostra-nos bem  esse projeto de Deus em marcha. A 
longa paciência de Deus através dos tempos, as etapas e os 
inícios de realização, os fracassos e os recomeços, as colabo-
rações. Dizer que o desígnio amoroso de Deus se cumpre na 
história da humanidade, é dizer que a História tem um SENTI-
DO, isto é, um significado e uma direção. A narrativa do nos-
so Credo leva-nos do princípio até à consumação dos séculos. 
Os crentes estão voltados para o futuro, o devir e não para 
o passado. Dizemos no Pai Nosso “Venha o vosso reino, seja 
feita a vossa vontade assim na terra como no céu”, por outras 
palavras, Jesus ensinou-nos a rezar para que o plano de Deus 
se cumpra. E Ele veio para realizar esse plano até à plenitude… 
Ele está no centro da realização desse plano. Este plano não é 
limitador da liberdade e da responsabilidade humanas.  Não 
há um cenário escrito de antemão. Pelo contrário, Deus res-
peita a liberdade do homem e é por isso mesmo que o plano 
de Deus não avança mais rápido, como diz S. Pedro (2 Pedro 
3,9).
Quando Jesus ressuscitado, no relato da aparição aos discípu-
los do evangelho de hoje, lhes diz: «tem de se cumprir tudo o 
que está escrito», ensina-lhes a reconhecer na passagem dos 
dias e dos milénios a lenta, mas segura maturação da nova 
humanidade que será um dia reunida n’Ele. E é isso a inte-
ligência das Escrituras. Não no sentido de «estava escrito», 
programado, mas está na continuação da obra de Deus. En-
tão, para os discípulos, tudo se tornou luminoso: agora com-
preendem que o Deus de amor e de perdão queria ir até ao 
extremo do amor e do perdão. Claro que, para nos levar para 
além da morte, na luz da ressurreição, seria necessário que 
Ele próprio atravessasse a morte; claro que, para nos ensinar 
a ultrapassar o ódio com a força do amor, era preciso que Ele 
mesmo enfrentasse o ódio e a humilhação; e assim por dian-
te. «Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem 
as escrituras”. Compreender as Escrituras é compreender este 
plano que as atravessa do princípio ao fim, mas que só à luz 
da ressurreição e com a ação do Espírito é possível entender. 
Compreender as Escrituras é entender que a vida tem sentido 
porque é fruto de um amor imenso, o amor de Deus, e que Ele 
está comprometido connosco pela Sua aliança até à raiz dos 
cabelos. Compreender as Escrituras é entrar na exultação, no 
louvor, na gratidão e na ação de graças a esse Deus que nos 
amou e tudo fez por nós. É também comprometer-se com o 
bem da humanidade com quem Deus se comprometeu. A nos-
sa missão de colaboração no plano de Deus é anunciar e viver 
o melhor possível esse desígnio benevolente de Deus. É o que 
Paulo chama «completar na minha carne o que falta à obra de 
Cristo.» Completar na nossa carne quer dizer simplesmente 
colocar a nossa vida quotidiana ao serviço desse grande plano. 
Queres também entrar nesta história de amor sendo colabo-
rador do plano de Deus para a salvação de cada pessoa hu-
mana?

PROGRAMA DO ANO DE S. JOSÉ NA PARÓQUIA DE S. JOSÉ
Será uma conferência por mês, no salão paroquial, de forma pre-
sencial e online. Visitaremos nas conferências todos os atributos de 
S. José que o papa menciona, tendo já tratado durante a quaresma, 
o pai na coragem criativa e falaremos também nelas todas do Pai 
amado.
Foi mandado fazer também medalhas de S. José que as pessoas po-
dem adquirir para trazer consigo ao pescoço, umas mais baratas ou-
tras de prata e de prata dourada.
O altar de S. José está convidativo a que os cristãos e devotos de S. 
José ali orem e cumpram o que está prescrito para receber as santas 
indulgências deste ano santo.
DIA 1 DE MAIO - Conferência, 21:30: Pai trabalhador
Orador: Dr. Carlos João Diogo: Gestor, Diretor de serviços da Caritas
Conferência sobre a dimensão do trabalho na construção da dignida-
de e da felicidade da pessoa.
DIA 4 DE JUNHO - Conferência, 21.30: Pai na ternura
Oradora: Drª Sílvia Monteiro: Médica cardiologista
O papa fala da revolução da ternura para mudar um mundo agres-
sivo, individualista, que descarta os mais fracos, indiferente à sorte 
dos outros. A ternura pode mudar o mundo.
DIA 3 DE JULHO - Conferência, 21:30: Pai na obediência
Orador: P. Dário Pedroso, Sj
S. José não diz nada na Bíblia, mas está sempre a agir para obedecer 
às inspirações de Deus.
DIA 11 DE SETEMBRO - Conferência, 21:30: Pai no acolhimento
Oradora: Drª Marta Neves, psicóloga 
Temos medo do diferente, por isso não nos aproximamos para aco-
lher aquele que vive de uma forma diferente ou porque fez essa 
escolha ou porque, mais frequentemente, as condições da vida os 
empurraram. Precisamos de criar um coração que acolhe de forma 
universal e criar espaços de hospitalidade onde todos sejam bem-
-vindos pois somos todos irmãos.
DIA 9 DE OUTUBRO - Conferência, 21:30: Pai na sombra
Orador: P. Jorge Santos
As fundações de um edifício não se vêm, estão sempre escondidos, e, 
no entanto, são eles que seguram e sustentam o edifício.  Jesus pas-
sou 30 anos da sua vida na sombra, e até falamos da vida escondida 
de Jesus, mas talvez por isso os 3 anos em que exerceu o seu ministé-
rio de Messias foram tão fecundos.
S. José viveu escondido, mas a sua vida resplandeceu.  Durante a 
pandemia foi gente na sombra que manteve o mundo a funcionar. 
Porque lutamos tanto pelas luzes da ribalta?


