
LEITURA I ( Is 6, 1-2a.3-8 )
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, sentado 
num trono alto e sublime; a fímbria do seu manto enchia o tem-
plo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham seis asas cada 
um e clamavam alternadamente, dizendo: «Santo, santo, santo é 
o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra!». Com estes 
brados as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se 
de fumo. Então exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, porque 
sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de 
lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo». 
Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão 
ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na 
boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu pe-
cado, foi perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que 
dizia: «Quem enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: «Eis-me 
aqui: podeis enviar-me».

SALMO RESPONSORIAL: 
Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor. 
LEITURA II  ( 1 Cor 15, 1-11 ) 
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, 
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como 
eu vo-lo anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos 
em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo morreu pelos nos-
sos pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 
Doze. Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só 
vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já falece-
ram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apósto-
los. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo. 
Porque eu sou o menor dos Apóstolos e não sou digno de ser chama-
do Apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de 
Deus sou aquilo que sou e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo 
contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça 
de Deus, que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é 
assim que pregamos; e foi assim que vós acreditastes.
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EVANGELHO ( Lc 5, 1-11 ) 
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de 
Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-Se na mar-
gem do lago de Genesaré e viu dois barcos estacionados no 
lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a la-
var as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e 
pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-
-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. Quando acabou 
de falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para 
a pesca». Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina 
toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lan-
çarei as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão grande 
quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. 
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro bar-
co, para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os 
barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o su-
cedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: 
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador». 
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os 
seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mes-
mo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram 
companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: «Não temas. 
Daqui em diante serás pescador de homens». Tendo conduzi-
do os barcos para terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

REUNIÃO FRATERNA DE TODOS OS GRUPOS PASTORAIS - na 
quarta, dia 9 de Fev, às 21h30, para todos os grupos de SJosé no 
Salão Paroquial e quinta, dia 10, às 21h30, para todos os grupos de 
SJBaptista, na igreja. 
CATEQUESE DE ADULTOS - PERCURSO TIMÓTEO - reinicia quinta, 
dia 10, online.
PESSOAS A SEREM VISITADAS - quem desejar receber a visita de 
irmãos em nome da paróquia, deverá inscrever-se.
VIAGEM À TERRA SANTA - a paróquia de SJBaptista está a orga-
nizar duas viagens no verão: uma à Terra Santa no início de agosto, 
de 4 a 12 de agosto, e uma outra a MedjugorJe com visita à Croácia 
e à Eslovénia no final de agosto, de 26 de agosto a 1 de setembro. 
Todas as informações estão disponíveis no site da paróquia - para 
mais informações e inscrições, deverá contactar a secretaria presen-
cialmente, por email ou via telefónica ( 239 405 706 ).

A título de exemplo, alguns serviços possíveis 
• Comissão para a Construção da Igreja de S. João Baptista ( se for 
desta paróquia).
• Grupo de comunicação e marketing (notícias para jornais, face-
book da paróquia, site, folha dominical, realização de cartazes, flyers 
e tudo o que ajude a comunicar bem com o exterior o que somos e 
oferecemos.
• Visita a doentes em sua casa e em lares.
• Fazer parte da cadeia de adoração, uma hora por semana.
• Guardar crianças para que os pais possam participar em encontros 
na paróquia.
• Animador de jovens ou de grupos do crisma.
• Preparar jovens e adultos para o batismo.
• Ter uma presença uma tarde por semana na paróquia, acolhendo 
as pessoas pessoalmente ou pelo telefone.
• Fazer parte de um pequeno grupo de crescimento na fé.
• Fazer parte do grupo de acolhimento das missas dominicais.
• Fazer parte de uma equipa de serviço Alpha, para quem já fez o 
percurso.
• Tocar órgão ou outro instrumento na missa ou decidir aprender 
para o vir a fazer.
• Fazer parte de um coro de uma das oito missas dominicais da Uni-
dade Pastoral.
• Fazer parte de um grupo de adorno semanal da igreja.
• Fazer pequenos trabalhos (bricolage).
• Participar na preparação e realização de eventos pontuais.
• Participar nas equipas de limpeza da igreja e das salas de reuniões.
• Ser leitor nas missas.
• Ser elo de ligação à paróquia na urbanização onde vivo.
• Dar explicações a filhos de famílias carenciadas.
• Ser catequista de crianças.
• Fazer parte de um grupo de reparação de avaria de equipamentos.
• Fazer parte de um grupo que contacta telefonicamente os paro-
quianos que vivem sós.
• Comprometer-se no grupo sócio-caritativo.
• Fazer parte da equipa Deus no Trabalho.
• Fazer parte da Confraria de S. José.
• Fazer parte de uma célula.
• Ser acólito numa das missas (é para qualquer idade).
• Estar disponível para liderar um pequeno grupo de 5 a 8 pessoas 
(a iniciar na Quaresma).
• Apoiar membros da comunidade com iliteracia financeira (como 
preencher declarações IRS, (re)negociar dívidas com a banca, peque-
nos cursos de como gerir o orçamento do agregado familiar, etc).
• Apoiar membros da comunidade que exercem a atividade de cui-
dadores de familiares dependentes, apoiando-os de modo a que te-
nham algumas horas de folga semanal e facultando-lhes espaços de 
convívio e fuga da rotina sem a preocupação constante do auxílio 
interrompido;
• Disponibilizar-se para participar da distribuição da Sagrada Comu-
nhão em lares, ao domicílio…
• Formar pequenos grupos de estudos bíblicos.
• Participar de campanhas periódicas de dádivas de sangue organi-
zadas pela UP.
• Formar equipa com a responsabilidade de criar materiais de di-
vulgação pedidos pela UP (elaboração de postais de desejos de me-
lhoria para doentes - em casa, lares ou hospitais, para familiares de 
recém falecidos, etc; tradução, edição e tratamento gráfico de ma-
teriais religiosos de apoio para colocação na igreja, etc; powerpoints 
para apoio nas celebrações religiosas…)
• Liderar torneios de basquetebol com adolescentes no campo de 
basquetebol da Igreja e outros torneios.

Os serviços podem ser muitos mais: O importante é desco-
brimos o seu dom e pensarmos depois o serviço para si.



Servir vivendo os cinco essenciais da vida cristã
Dissemos várias vezes a importância de discernir os dons das 

pessoas para lhes confiar um serviço que esteja de acordo com 
a pessoa, mas isso não chega. Os grupos onde as pessoas vão 
ser inseridas são chamados a viver os cinco fundamentais da 
vida cristã para que esses grupos sejam lugares de crescimen-
to na fé e pequenas células da Igreja. Nesses grupos, sejam 
eles grupos de visita aos doentes,  de prática da caridade, de 
catequistas, de evangelização, de liturgia, de acolhimento, ou 
outro qualquer, é necessário  orar juntos, estar atentos  frater-
nalmente uns aos outros e constituírem um grupo de irmãos 
que vivem entre si a caridade fraterna, é necessário  que se ali-
mentem juntos da palavra de Deus, recebendo formação que 
leve à conversão,  e é necessário estarem conscientes da di-
mensão missionária direta ou indireta do serviço que prestam.

Por exemplo, agora está a formar-se um grupo que irá visitar 
as pessoas em solidão. Para ser um grupo eclesial, ele deve 
orar junto quando se encontra, deve viver uma experiência 
de comunhão fraterna e ter momentos para aprofundar essa 
fraternidade, deve aprofundar a palavra de Deus que leva ao 
crescimento na fé e à conversão, deve viver, com amor, o ser-
viço às pessoas em solidão, para o qual  foi criado, e deve cres-
cer na consciência  da dimensão missionária deste serviço. Ter 
consciência da dimensão missionária deste ou doutro serviço 
não quer dizer que as pessoas vão para converter alguém ou 
fazer proselitismo: nada disso. Quer dizer que o próprio servi-
ço já é um testemunho indireto do amor de Deus que leva as 
pessoas a ir ao encontro dos irmãos e, além disso, se as pes-
soas que visitamos são crentes, pode orar-se com elas e par-
tilhar com elas a esperança e fortaleza da fé.  Todo o trabalho 
do cristão deve ser missionário, o que não significa que haja 
sempre anúncio explícito da fé.

Desenvolver estes diferentes aspetos do ser cristão à volta 
do serviço não é uma perda de tempo, bem ao contrário.  Isto 
permite ao Espírito Santo ser o ator principal, unificante, da 
comunidade paroquial. Por outro lado, permite sair da situa-
ção onde, por um lado,  se procuram lugares onde alimentar a 
fé, e, por outro lado,  se esgotam  no serviço: o serviço pode e 
deve ser um lugar de regeneração espiritual. 

O Papa Francisco evoca com frequência esta necessidade de 
regeneração ou refrescamento:  «Reconheço que precisamos 
de criar espaços apropriados para motivar e sanar os agentes 
pastorais, lugares onde regenerar a sua fé em Jesus crucifi-
cado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias questões 
mais profundas e as preocupações quotidianas» (E G, nº 77).

Por isso, o papel dos responsáveis de uma paróquia não 
consiste em assumir quase todos os serviços, mesmo que em 
nome da generosidade. O seu papel é o de chamar cada mem-
bro do povo de Deus à corresponsabilidade, de exortar cada 
serviço e cada grupo a viver os cinco essenciais,  e de velar 
para que o Espírito de Cristo anime todas as partes do corpo.

Dito isto, termino aqui a reflexão sobre o serviço distribuin-
do agora o inquérito que se encontra na coluna ao lado.

Explicação do inquérito
O facto de aparecer uma certa quantidade de serviços é para que 
cada um possa colocar a cruz naquele que exerce e até é muito 
provável que eu tenha um serviço que não está descrito nesta lista.
Basta que eu tenha um serviço na Igreja que me peça algum tempo. 
Não é preciso termos meia dúzia deles, embora alguns serviços não 
impeçam que eu possa ter um outro que não ocupa muito tempo. 
Por exemplo, posso ser catequista, que me exige algum tempo, mas 
posso também ser leitor, que me tira pouco tempo.
Colocar um X no retângulo 1,2,3 ou 4. Cada número na casa significa:

1. Nunca    2. Às vezes    3. Muitas vezes    4. Sempre
Exemplo: A primeira pergunta diz: Presto serviço ao meu próximo, 
aos meus vizinhos? - Coloco o X no 1 se nunca presto serviço aos 
vizinhos, no 2,se o faço às vezes, etc.

A vantagem do inquérito é a pastoral do pequeno passo.
Haverá muita gente que reconhece que não tem nenhum serviço 
mas a vantagem do inquérito é a pastoral do pequeno passo. O im-
portante é que quem não tem nenhum serviço possa perguntar-se: 
Que pequeno passo posso dar para ter algum serviço na paróquia? 
Quem já tem um serviço, pode perguntar-se: “Que pequeno passo 
posso dar para ser melhor servo de Jesus e da Sua Igreja?

O essencial do serviço
A minha atitude de crente para estar ao serviço

4 3 2 1

Presto serviço ao meu próximo, meus vizinhos?
Tiro tempo para escutar os outros: Estou aten-
to(a) às suas necessidades e pedidos?
Sou catequista ou presto ajuda pontual a cate-
quese das crianças e adolescentes?
Faço parte de uma equipa que realiza o primeiro 
anúncio: Alpha?
Animo a missa ou outras celebrações: Faço parte 
de um coro?
Asseguro a adoração eucarística permanente na 
paróquia pelo meu compromisso de uma hora 
semanal de adoração?
Ajudo no arranjo e beleza da igreja?
Faço visitas a doentes e pessoas isoladas com 
outros irmãos?
Faço parte de um grupo sócio-caritativo da 
paróquia ou de uma associação que se dedica 
aos pobres? Conferência Vicentina
Se sou casado (a) faço parte de algum grupo de 
casais?
Levo a comunhão aos doentes?
Se tem um serviço que não está aqui expresso 
acrescente-o:

Participo na vida material da paróquia pelo meu 
compromisso de partilha anual ou mensal?
Estou pronto(a) a colocar os meus dons ao 
serviço da Igreja?
Estou disponível para….


