
LEITURA I ( Jer 1, 4-5.17-19 )
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me diri-
gida nestes termos: «Antes de te formar no ventre materno, Eu te 
escolhi; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te 
constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, 
para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante deles, 
senão serei Eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo 
faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma mu-
ralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos 
seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles com-
baterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque Eu estou 
contigo para te salvar».

SALMO RESPONSORIAL: 
A minha boca proclamará a vossa salvação. 

LEITURA II  ( 1 Cor 12, 31 – 13, 13 ) 
Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou 
mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo: Ainda 
que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, 
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que retine. Ainda que 
eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a 
ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transpor-
tar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua 
todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser 
queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade 
é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva nem 
orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não 
se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, 
mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de 
cessar, a ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. De 
maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetiza-
mos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desapare-
cerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como crian-
ça e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que 
era infantil. Agora vemos como num espelho e de maneira confusa, 
depois, veremos face a face. Agora, conheço de maneira imperfeita, 
depois, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas 
três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a 
caridade.
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EVANGELHO ( Lc 4, 21-30 ) 
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, 
dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em seu fa-
vor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da 
sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho de José?». Jesus 
disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a 
ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer 
que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em verdade vos 
digo: Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em ver-
dade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do 
profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis 
meses e houve uma grande fome em toda a terra; contudo, 
Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sa-
repta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no 
tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, 
mas apenas o sírio Naamã». Ao ouvirem estas palavras, todos 
ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Je-
sus da cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual 
a cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali abaixo. 
Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.

VIGÍLIA DO CONSAGRADO - terça-feira, 1 Fev, pelas 21h00 na igre-
ja dos franciscanos da Dias da Silva.
PERCURSO SÃO LUCAS - quarta-feira, 2 Fev, às 21h30 no Salão de 
São José. Será a 5ª sessão e começaremos a explorar o caminho para 
Jerusalém a partir do momento da Transfiguração do Senhor. Recor-
damos que todas as sessões anteriores estão disponíveis no Youtube 
e os links disponíveis numa LinkTree especial dedicada a este percur-
so: https://linktr.ee/percurso.biblico
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, 3 Fev, às 21h30, em 
SJBaptista.
NOITE DE LOUVOR JOVEM - sexta, dia 4, às 21h em SJBaptista.
REUNIÃO FRATERNA DE TODOS OS GRUPOS PASTORAIS - na 
quarta, dia 9 de Fev para todos os grupos de SJosé no Salão Paro-
quial e quinta, dia 10, para todos os grupos de SJBaptista, na igreja 
de SJBaptista.
BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS - normalmente propomos esta bênção 
no Domingo seguinte à Festa da Apresentação do Senhor. Assim, no 
próximo Domingo, haverá bênção especial de todas as crianças pre-
sentes na eucaristia.
SESSÃO DESCOBERTA FIDESCO - a Fidesco é uma ONG da Comu-
nidade Emanuel que envia voluntários para países menos desenvol-
vidos durante um período de 2 anos durante os quais cooperam em 
projectos locais (agricultura, engenharia, ensino, serviço social, etc), 
em ligação com a Igreja local. No próximo sábado, dia 12 Fev, haverá 
uma sessão de esclarecimento online para curiosos e possíveis in-
teressados. O link para o formulário de inscrição está disponível na 
nossa LinkTree de inscrições em https://linktr.ee/sj.inscricoes
ENCONTRO DIOCESANO DE COROS - sábado, 19 de Fev, no Co-
légio São Teotónio. Link para inscrições na nossa LinkTree. Contará 
com uma conferência do Pe Cartageno e outra do Pe Pedro Miranda.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - este é o Domingo da Par-
tilha. No mês passado, partilhámos 1.276,87€: 441,87€ nos ofertó-
rios e 835€ nos envelopes numerados.
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - no próximo fim de sema-
na, o primeiro do mês, é Domingo da Generosidade. Como terão re-
parado, o adro da igreja está em obras de reparação e manutenção, 
obras essas que terão um custo de 4.613€, IVA incluído.
CURSO PARA CASAIS - está na nossa LinkTree o link para as inscri-
ções para este curso que arranca dia 5 de março, um sábado. 

PERCURSO TIMÓTEO - a catequese de adultos na Unidade pasto-
ral é feita em três percursos diferentes de um ano pastoral. Com-
pletámos o percurso S. José e, agora, continuamos, no 2º ano, no 
percurso Timóteo. Os percursos são autónomos. Quer dizer que os 
que fizeram o percurso de S. José podem continuar com o percurso 
Timóteo, mas os que começam de novo entram no mesmo percurso 
Timóteo e, se quiserem fazer o caminho completo, terminarão de-
pois com o percurso de S. José.
S. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz-lhe: «Tu, porém, permanece 
firme naquilo que aprendeste e de que adquiriste a certeza, bem 
ciente de quem o aprendeste.» (2Tim, 3,14). O que se pretende com 
a catequese de adultos é ajudar a criar raízes e firmeza na fé, como 
diz Paulo na Carta aos Colossenses: «Do mesmo modo que recebes-
tes Cristo Jesus, o Senhor, continuai a caminhar nele: enraizados e 
edificados nele, firmes na fé, tal como fostes instruídos (Col 2,6-7). 
«Assim deixaremos de ser crianças, batidos pelas ondas e levados 
por qualquer vento de doutrina.» (Ef 4,14)
Convidamos todos os que puderem a fazerem este percurso de apro-
fundamento da fé.
COT JMJ2023 VISITA A NOSSA UNIDADE PASTORAL - desde o 
passado fim de semana que uma equipa a representar o COT Boa 
Nova começou a dar a volta a todas as paróquias que integram o seu 
território, entre as quais as nossas. Neste fim de semana, têm pre-
visto estar presentes na missa vespertina em SJBaptista e na missa 
das 10h30 em SJosé.



O serviço (continuação)
«Antes de te formar no seio materno, Eu te escolhi.» O Se-

nhor escolheu-nos a todos para o conhecermos, amarmos 
e servirmos. E o caminho do serviço vivido no amor faz-nos 
crescer e identificar-nos com Jesus. Paulo diz na carta aos 
Gálatas: «Fazei-vos servos uns dos outros, por amor».

O Caminho do amor ultrapassa tudo, diz-nos a segunda lei-
tura de hoje. O serviço pode ser uma escola de amor. 

Continuando a nossa reflexão sobre o serviço, apresento 
hoje algumas convicções fruto da observação continuada.

1. O encontro com Cristo e a abertura ao seu Espírito sus-
citam o desejo e a alegria de servir
Quando termina um percurso Alpha, quando alguém faz uma 

experiência de Deus num grupo de oração, ou quando alguém 
participou num retiro marcante do ponto de vista espiritual, ve-
mos que o Senhor desperta naqueles em quem age um desejo 
de servir com alegria. A experiência do amor de Deus que se 
dá gratuitamente suscita o desejo de se darem também. E a 
experiência da fraternidade dá o desejo de contribuir na vida 
desta nova família. Por exemplo, em Alpha, faz-se além de uma 
experiência de Deus uma experiência de fraternidade. Quando 
o Alpha termina a maior parte dos participantes estão abertos 
a continuarem o seu crescimento servindo.

2. Cada membro da família paroquial é chamado a servir 
Os textos da Palavra de Deus e da Escritura lembram cons-

tantemente a importância do serviço, mas o contraste entre o 
que dizem os textos e a vida real das comunidades é enorme.  
Menos de 20% dos paroquianos de S. José estão comprome-
tidos com um serviço na paróquia. Em S. João Baptista, por 
vários fatores, a percentagem é quase o dobro, mas, mesmo 
assim, estamos longe do que seria necessário para ser uma 
paróquia onde cada um se sente membro do corpo com a sua 
função. E a culpa não é de ninguém, pois há muita gente na 
paróquia que quando é convidada aceita servir com alegria. 
Muitas vezes o que se fez foi convidar pessoas para os serviços 
que era preciso preencher. Estando preenchidos, já não era 
preciso mais. Mas é preciso servir não só para preencher as 
lacunas, mas para que os cristãos cresçam e ponham a render 
os seus dons. Precisamos de ver o que é que a pessoa pode 
fazer bem a partir dos dons que tem.

Um exemplo: Um homem dos seus 30 e poucos anos, fez um 
percurso Alpha e o padre perguntou-lhe o que é que poderia 
fazer agora para ajudar a comunidade? Ele respondeu: “Eu não 
tenho jeito para nada. A única coisa que eu sei fazer bem é surf. 
Já tive uma escola de surf, e adoro fazer surf quase todos os 
dias”: -“ótimo”, diz o padre, “serás o responsável pela escola 
surf da paróquia”. -"Mas a paróquia tem alguma escola?", -per-
guntou o jovem- "-Tem, a partir de hoje, contigo e com todos os 
que vierem aprender"  Ao fim de um ano, havia muitos adoles-
centes, jovens e até adultos na escola de surf.  O pároco dizia: “A 
escola de surf traz mais jovens para a Igreja do que todas as ou-
tras atividades juntas.” O que precisamos é pensar fora da caixa. 
A paróquia não tem de fazer só atividades religiosas. Era bom 
que quem tem jeito para atividades   desportivas, musicais, ar-
tísticas e outras, as pusesse ao serviço. Há que aproveitar to-

dos os dons para servir a Deus 
e aos irmãos.

São muito conhecidas algumas paróquias no mundo que 
conseguiram fazer com que cada membro tivesse um serviço, 
recebendo mesmo uma carta de missão pastoral e o resultado 
é visível. Uma paróquia de pedras vivas que cresce dia após 
dia em fé e caridade e também em membros. 

3. O Senhor dá a graça necessária àqueles que chama
Se o nosso papel é discernir os dons das pessoas para lhes 

confiar serviços e missões em relação com as suas capacida-
des, constatamos também que o Senhor não chama só as pes-
soas muito capacitadas, mas que Ele capacita os que chama. 
Temos visto muita gente desenvolver capacidades insuspeita-
das em ligação com o serviço que lhes foi pedido.

4. O serviço é um meio para crescer no sentido de pertença 
à comunidade
Vemos com frequência que quando confiamos um peque-

no serviço a uma pessoa que chegou há relativamente pouco 
tempo à paróquia, ela ganha um sentido alegre de pertença 
à comunidade que por vezes outros que já estão há muitos 
anos não têm porque lhes faltou o serviço. Exemplo: Um rapaz 
angolano que foi convidado para o grupo de acolhimento à 
porta da igreja, em S. José, exclamava com alegria: «Agora já 
me sinto membro desta paróquia».

O sentido de pertença nota-se ainda na partilha financeira 
para as necessidades da paróquia. Quando as pessoas come-
çam a servir entendem melhor o que é a paróquia, começam 
a conhecer por dentro o que faz pelo anúncio do Evangelho e 
pela prática da caridade e tornam-se mais generosas na parti-
lha financeira mensal para a vida da paróquia.

Uma jovem universitária que fez o percurso Alpha jovens, e 
começou a ler a folha paroquial, ficou de boca aberta com as 
muitas atividades da paróquia porque pensava que a Igreja só 
fazia missas, casamentos e funerais. E, agora, quer comprome-
ter-se num serviço na paróquia.

O serviço é por vezes a primeira etapa de um caminho de fé.
5. O serviço é uma ocasião de crescimento humano e espi-
ritual
Quando se pede a uma pessoa para cumprir uma missão se-

gundo os seus dons, o serviço torna-se uma ocasião de cresci-
mento humano e espiritual. 

Crescimento humano, pois logo que somos solicitados a par-
tir dos nossos dons, descobrimos novas capacidades que nos 
fazem crescer. 

Há uns anos atrás, o José António era um jovem seminaris-
ta português que foi enviado pela Comunidade Emanuel para 
França. Enquanto seminarista nos fins de semana animava 
grupos de jovens nas paróquias. Era alegre, bem-disposto, 
tocava guitarra e cantava. No penúltimo ano de teologia, em 
França, decidiu sair do seminário e começou a procurar em-
prego. Concorreu a professor de Religião e Moral no único 
liceu oficial do Mónaco junto ao palácio do príncipe. Foram 
vários a concorrer, todos com o curso de teologia já termina-
do. Depois de verem o seu curriculum em que ele pôs que 
animava grupos de jovens, tocava guitarra e tinha experiência 
na pastoral juvenil, disseram-lhe que foi por isso que ele foi es-
colhido e não tanto pelo curso de teologia que outros também 
tinham. Como ele disse, depois: “afinal foi o serviço que eu 
fiz com alegria e amor pela Igreja que me formou para a vida.

Crescimento espiritual, porque o serviço é sempre uma oca-
sião de sermos confrontados com os desafios que nos ultra-
passam. Somos então conduzidos a orar para que o projeto de 
Deus se realize e fazemos a experiência de que Ele responde 
à nossas orações. «Então tudo o que pedirdes ao Pai em meu 
nome, Ele vo-lo dará» (Jo 15,16)


