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LEITURA I ( Sab 1, 13-15; 2, 23-24 )
Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele Se alegra com a 
perdição dos vivos. Pela criação deu o ser a todas as coisas, 
e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em nada existe 
o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a 
terra, porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para 
ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. 
Foi pela inveja do Diabo que a morte entrou no mundo, e 
experimentam-na aqueles que lhe pertencem. 
SALMO RESPONSORIAL: 
Louvar-vos-ei, Senhor, porque me salvastes.
LEITURA II ( 2 Cor 8, 7.9.13-15 ) 
Irmãos: Já que sobressaís em tudo – na fé, na eloquência, 
na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que 
vos ensinámos – deveis também sobressair nesta obra de 
generosidade. Conheceis a generosidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-Se pobre por vossa cau-
sa, para vos enriquecer pela sua pobreza. Não se trata de 

vos sobrecarregar para aliviar os outros, mas sim de procurar 
a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa 
abundância a sua indigência para que um dia eles aliviem a 
vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igual-
dade, como está escrito: «A quem tinha colhido muito não so-
brou e a quem tinha colhido pouco não faltou».  
EVANGELHO ( Mc 5, 21-43 ) 
Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para 
a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua 
volta, e Ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes 
da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e su-
plicou-Lhe com insistência: «A minha filha está a morrer. Vem 
impor-lhe as mãos, para que se salve e viva». Jesus foi com ele, 
seguido por grande multidão, que O apertava de todos os lados. 
Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos, 
que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos 
os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piora-
va cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a 
multidão e tocou-Lhe por detrás no manto, dizendo consigo: «Se 
eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ficarei curada». No mesmo 
instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que 
estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força 
de Si mesmo. Voltou-Se para a multidão e perguntou: «Quem to-
cou nas minhas vestes?». Os discípulos responderam-Lhe: «Vês 
a multidão que Te aperta e perguntas: ‘Quem Me tocou?’». Mas 
Jesus olhou em volta, para ver quem O tinha tocado. A mulher, 
assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio 
prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe a verdade. Jesus res-
pondeu-lhe: «Minha filha, a tua fé te salvou». Ainda Ele falava, 
quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha 
morreu. Porque estás ainda a importunar o Mestre?». Mas Jesus, 
ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: «Não temas; 
basta que tenhas fé». E não deixou que ninguém O acompanhas-
se, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chega-
ram a casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoro-
ço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: 
«Porquê todo este alarido e tantas lamentações? A menina não 
morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de os ter 
mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina 
e os que vinham com Ele, entrou no local onde jazia a menina, 
pegou-lhe na mão e disse: «Talita Kum», que significa: «Meni-
na, Eu te ordeno: Levanta-te». Ela ergueu-se imediatamente e 
começou a andar, pois já tinha doze anos. Ficaram todos muito 
maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que 
ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. 

SÃO JOSÉ, PAI NA OBEDIÊNCIA - sábado, 3 de julho, às 21h30 - a 
conferência promovida pela paróquia de SJosé e que neste dia ver-
sará sobre a dimensão da obediência - S. José não diz nada na Bíblia, 
mas está sempre a agir para obedecer às inspirações de Deus. O ora-
dor será o Pe Dário Pedroso, sj.
A conferência decorrerá presencialmente, para quem quiser e puder 
estar presente, no Salão Paroquial de São José, e será transmitida 
em direto no canal Youtube da nossa Unidade Pastoral e nas nossas 
páginas Facebook. O link para a transmissão Youtube estará em bre-
ve divulgado nos sites e na nossa http://linktr.ee/sjbaptista 
ALPHA JOVENS - o percurso terá a última sessão na 4ªF, dia 30.
CONS ECONÓMICO - SJOSÉ - reúne quinta, dia 1.
RETIRO DE VERÃO - recordamos que vai ter lugar no próximo fim 
de semana, na Praia de Mira, um retiro Diocesano para todos os que 
quiserem ter um momento de paragem. De sexta, com o jantar, até 
Domingo, com o almoço. O orientador será o Pe Pedro Miranda. 68€ 
e as inscrições devem ser feitas por e-mail:  sdcpastoral.coimbra@
gmail.com. O limite das inscrições é o dia 28 de junho, segunda.
25 JULHO - DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS - escreveu 
o Papa Francisco: «Eu estou contigo todos os dias» (Mt 28, 20) é a 
promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao Céu; e 
hoje repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti! «Eu 
estou contigo todos os dias» são também as palavras que eu, Bispo 
de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste pri-
meiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja está solidária 
contigo – ou melhor, connosco –, preocupa-se contigo, ama-te e não 
quer deixar-te abandonado.
Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil: a pandemia 
foi uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se 
abateu sobre a vida de cada um, mas, a nós idosos, reservou-nos um 
tratamento especial, um tratamento mais duro. Muitíssimos de nós 
adoeceram – e muitos partiram –, viram apagar-se a vida do seu côn-
juge ou dos próprios entes queridos, e tantos – demasiados – viram-se 
forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados. (...)
Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pan-
demia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa soli-
dão repetindo-nos: «Eu estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, di-lo 
a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis 
celebrado pela primeira vez precisamente neste ano, depois dum lon-
go isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social: oxalá 
cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – especialmente quem 
dentre vós está mais sozinho – receba a visita de um anjo!
Este anjo, algumas vezes, terá o rosto dos nossos netos; outras vezes, 
dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente 
neste momento difícil. Neste período, aprendemos a entender como 
são importantes, para cada um de nós, os abraços e as visitas, e muito 
me entristece o facto de as mesmas não serem ainda possíveis em 
alguns lugares.
O link para a carta está na nossa https://linktr.ee/sjbaptista



REFLEXÃO

Mas riram-se dele
Parece ser um pormenor no texto do evangelho de 

hoje, a afirmação «Mas riram-se dele», feita pelos que 
ouviram as palavras de Jesus, dizendo: «A menina não 
morreu, está a dormir».  No entanto, é muito importan-
te darmo-nos conta de que, à medida que a sociedade 
se afasta da fé cristã, as reações desta, ao testemunho 
dos cristãos, é «rirem-se deles».  A tentação de muitos 
crentes, para que não se riam deles, pode ser a deriva 
de apresentar um cristianismo sem mistério, sem o po-
der da fé, limitando-o às possibilidades da inteligência 
humana e ao pensamento e à aceitação dos homens de 
hoje. S. Paulo, para evangelizar os Atenienses, também 
preparou um discurso cheio de sabedoria humana no 
Areópago de Atenas, mas os resultados foram quase nu-
los. Por isso, quando escreve aos Coríntios, diz-lhes: “Eu 
mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apre-
sentei com o prestígio da linguagem ou da sabedoria, 
para vos anunciar o mistério de Deus. Julguei não dever 
saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e este, 
crucificado. Estive no meio de vós cheio de fraqueza, de 
receio e de grande temor. A minha palavra e a minha 
pregação nada tinham dos argumentos persuasivos da 
sabedoria humana, mas eram uma demonstração do po-
der do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na 
sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.”

D. Pigi, o fundador das Células Paroquiais de Evangeli-
zação, em Itália, testemunhou que, antes da sua conver-
são, se refugiava em homilias intelectuais, muito bem 
preparadas, mas que não convertiam ninguém. Não 
eram um anúncio do poder de Deus, mas uma rendição 
ao mundo para ter aceitação deste. Não nos admiremos, 
pois, que se riam de nós, quando falamos do mistério de 
Deus, mas anunciemo-lo com ousadia.

A 1ª leitura de hoje, diz-nos que não foi Deus quem 
fez a morte e que tudo quanto Ele criou destina-se ao 
bem. O desígnio de Deus para com o mundo e a huma-
nidade é de amor e de vida, e não de mal. No relato da 
criação, vai sendo dito repetidamente: «E Deus viu que 
era bom….». 

Como diz a revelação cristã, foi o pecado que espalhou 
o caos sobre a terra e introduziu a inveja e o mal com 
todas as suas consequências. Como diz o Papa Francis-
co, na encíclica Laudato si, sobre a ecologia, “o pecado, 
rompendo a relação do homem com Deus, rompe tam-
bém a relação dos homens entre si e a relação destes 
com a terra em que habitam. Mas Deus não abandona 
o homem e em Jesus Cristo vem salvá-lo, reconciliando-o 
novamente com Deus pela sua morte na cruz. Aqueles 

que aceitam Cristo, pela fé, experimentam esta harmonia 
com Deus, com os outros e com a natureza.” Na Evangelii 
Gaudium ele tinha escrito: “Aqueles que se deixam en-
contrar por Cristo são salvos do pecado, da tristeza e do 
vazio interior.” Cristo cura salvando e salva curando.

As curas físicas realizadas por Deus, ontem e hoje, são 
sinal de uma cura maior que Deus veio realizar no ho-
mem, restaurando-o no seu ser de filho de Deus. Por 
isso, Jesus diz à mulher que perdia sangue: «A tua fé 
te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal». Ela foi 
muito mais do que curada. A cura podia atingir só o seu 
corpo, mas, ao abrir o coração pela fé a Jesus, recebeu 
muito mais que uma cura física, tendo sido curada no 
seu coração. Encontrou o sentido da sua vida. Nasceu 
de novo.

A cena que nos apresenta S. Marcos é comovente. A 
única coisa que nos é dito desta mulher é que tem uma 
doença secreta, tipicamente feminina, que a impede de 
viver de maneira sã a sua vida de mulher, esposa e mãe. 
Sofre muito, física e moralmente. Quantas mulheres (e 
homens) não sofrem física e moralmente situações que 
estão no segredo da sua consciência e não são capazes 
de contar a ninguém?! Esta já tinha ido aos médicos, 
mas não tinham conseguido curá-la. Mas esta mulher 
não desiste de procurar. Ninguém a ajuda a acercar-se 
de Jesus, mas ela saberá encontrar-se com Ele. Jesus 
responderá ao seu desejo de uma vida sã e salva. Na-
quele toque delicado no manto de Jesus, ela manifesta 
toda a confiança e esperança que tem nele. No fundo, S. 
Marcos apresenta esta mulher desconhecida como mo-
delo de fé para as comunidades cristãs. Dela poderão 
aprender como encontrar nele a força para iniciar uma 
vida nova cheia de paz e saúde. 

Hoje, em S. João Baptista, estão presentes na missa das 
11h00 algumas dezenas de pessoas que participaram no 
Fórum das Células Paroquiais de Evangelização. As célu-
las têm como objetivo levar às pessoas Jesus Cristo, para 
que cada homem e mulher seja curado e salvo pelo en-
contro com Ele. E, sempre que isto acontece, temos um 
homem e uma mulher novos. Como ouvíamos Paulo, no 
Domingo passado: “Quem está em Cristo é uma nova 
criatura. O que era velho passou. Tudo foi renovado.”

Precisamos de apontar às mulheres e homens do nos-
so tempo, pois todos temos feridas, o único que salva, 
Jesus Cristo. Indicar o caminho para Ele. É que há tantas 
que, enganosamente, procuram a salvação em reikis, 
em espiritismo, em esoterismos de toda a espécie! Por 
esses caminhos nunca experimentarão a voz suave a di-
zer-lhes: «Minha filha, a tua fé te salvou.». Compete-nos 
a nós dá-Lo a conhecer, pois muitos já o não sabem.


