
LEITURA I ( 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 )
Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu 
ao deserto de Zif com três mil homens escolhidos de Israel, 
para irem em busca de David no deserto. David e Abisaí pe-
netraram de noite no meio das tropas: Saul estava deitado a 
dormir no acampamento, com a lança cravada na terra à sua 
cabeceira; Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então 
Abisaí disse a David: «Deus entregou-te hoje nas mãos o teu 
inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com 
a sua lança e não terei de o atingir segunda vez». Mas David 
respondeu a Abisaí: «Não o mates. Quem poderia estender 
a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune?». David 
levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil e os dois foram-

-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. 
Todos dormiam, por causa do sono profundo que o Senhor 
tinha feito cair sobre eles. David passou ao lado oposto e ficou 
ao longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande distân-
cia os separava. Então David exclamou: «Aqui está a lança do 
rei. Um dos servos venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada 
um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje 
nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do 
Senhor».
SALMO RESPONSORIAL: 
Senhor, sois um Deus 
clemente e compassivo.
LEITURA II  ( 1 Cor 15, 45-49 ) 
Irmãos: O primeiro ho-
mem, Adão, foi criado 
como um ser vivo; o úl-
timo Adão tornou-se um 
espírito que dá vida. O 
primeiro não foi o espiritual, mas o natural; depois é que veio 
o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno; o 
segundo homem veio do Céu. O homem que veio da terra é 
o modelo dos homens terrenos; o homem que veio do Céu é 
o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos em 
nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a 
imagem do homem celeste.
EVANGELHO ( Lc 6, 27-38 ) 
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: «Di-
go-vos a vós que Me escutais: Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, 
orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, 
apresenta-lhe também a outra; e a quem te levar a capa, dei-
xa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir e ao 
que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os 
outros vos façam, fazei-lho vós também. Se amais aqueles que 
vos amam, que agradecimento mereceis? Também os peca-
dores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos 
fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pe-
cadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem 
esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os 
pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem ou-
tro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem 
e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande 
a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom 
até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como 
o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julga-
dos. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e se-
reis perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço 
uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida 
que usardes com os outros será usada também convosco».
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GRUPO DE ORAÇÃO - próxima quarta, dia 23.
DIA JMJ - no dia 23 de cada mês na Sé Velha.
SJBAPTISTA - CONS. ECONÓMICO - dia 23.
CURSO PARA CASAIS - continuamos a recordar 
este percurso que terá o seu início a 5 de mar-
ço. Será sempre ao sábado à noite, em 7 ses-
sões, com vídeos e exercícios de comunicação 
em casal. Destina-se a qualquer casal que queira 
construir uma relação duradoura, sejam ou não 
casados, católicos ou não. https://linktr.ee/sj.inscricoes
CATEQUESE DE ADULTOS - PERCURSO TIMÓTEO - já vai na se-
gunda sessão mas ainda se pode inscrever. Quinta às 21h30, online.
PERCURSO BÍBLICO SÃO LUCAS - a pensar naqueles que por qual-
quer razão de força maior não puderam estar presentes na sexta ses-
são deste percurso, a gravação já está online. Os links para os vídeos 
de todas as sessões estão em: https://linktr.ee/percurso.biblico .
RETIRO DE QUARESMA - a diocese está a propor um retiro de 11 a 
13 de março. Inscrições pelo telefone 239 708 327
VIAGEM À TERRA SANTA - contará com a presença e acompanha-
mento do Sr Bispo. Todas as informações continuam disponíveis no 
site da paróquia - para mais informações e inscrições, deverá contac-
tar a secretaria presencialmente, por email ou telefone 239 405 706 
SJBAPTISTA - ALMOÇO SOLIDÁRIO - recordamos que conti-
nuam abertas as inscrições para este evento de dia 6 de mar-
ço para angariar fundos para a construção do Centro Pastoral/
Comunitário de SJBaptista. Pode ser presencial ou Takeaway 
e há ainda duas possibilidades na ementa: bacalhau espiri-
tual ou rojões com castanhas, pudim ou salada de frutas. Em-
Takeaway - 12,5€, na modalidade presencial 14€.
SJBAPTISTA - RIFAS - recordamos que foram impressas algu-
mas dezenas de cadernetas de rifas que precisam de ser levan-
tadas e distribuídas - o sorteio do quadro pintado a óleo, do 
conjunto de copos e do presunto será no Domingo de Páscoa.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - próximo Domingo.
DECIDIR ETICAMENTE EM TEMPO DE PANDEMIA - o Pólo de 
Coimbra do Centro de Estudos de Bioética convida para este serão, 
a ter lugar no dia 24 de Fevereiro pelas 21h15 no Salão Paroquial 
da Igreja de São José (Coimbra), e que contará com um painel de 
oradores convidados para, com base na sua experiência e saber, nos 
ajudarem a refletir, a partir de uma perspetiva humanista, sobre pelo 
menos parte da constelação de questões suscitadas pela covid-19 
nos campos das ciências da saúde e da condução da coisa comum.
PAPA APELA À VALORIZAÇÃO DOS IDO-
SOS, na Igreja e na sociedade ao anunciar 
o tema para o II Dia Mundial dos Avós, que 
a Igreja Católica vai celebrar a 24 de julho: 
‘Dão fruto mesmo na velhice’ (Sl 92, 15). 
Esta celebração convida a valorizar estas 
pessoas, “tão frequentemente deixadas às 
margens das famílias, das comunidades ci-
vis e eclesiais”. “A experiência de vida e de 
fé deles pode contribuir, com efeito, para 
construir sociedades conscientes das suas próprias raízes e capazes 
de sonhar um futuro mais solidário”, pode ler-se numa nota do Va-
ticano. A Santa Sé destaca que o convite do Papa “a dar ouvidos à 
sabedoria dos anos” se revela “particularmente significativo no con-
texto do caminho sinodal que a Igreja tem empreendido”. O Dicasté-
rio para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) convida as paróquias 
do mundo inteiro a “encontrarem as modalidades para celebrarem 
essa jornada, cada qual no seu contexto pastoral”.
JUBILEU 2025 - o Papa Francisco publicou uma carta a propósito 
deste Ano Santo que a Igreja celebra a cada 25 anos - o último, dedi-
cado à misericórdia, foi extraordinário e decorreu durante o ano de 
2016. O Papa deseja que este ano jubilar seja uma mensagem de es-
perança para o pós-pandemia, associando a dimensão espiritual e a 
preocupação social: “Devemos manter acesa a chama da esperança 
que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere 
a força e a certeza de olhar para o futuro com espírito aberto, cora-
ção confiante e mente clarividente”, escreve Francisco, num texto 
divulgado pelo Vaticano.



Como formar discípulos hoje?
Dissemos, no último Domingo, que o fim da formação cristã 

é a identificação com Jesus, o Filho de Deus. O texto de hoje, 
como o do Domingo passado, mostra-nos bem o carácter de 
Jesus que somos chamados a viver: «Sede misericordiosos 
como o vosso pai é misericordioso». Jesus viveu tudo isto na 
perfeição. E nós somos convidados a deixar-nos transformar 
pelo seu Espírito à sua imagem.

No último Domingo apresentámos 4 aspetos que Jesus viveu e 
com os quais formou os seus discípulos, a saber: a abertura pes-
soal ao Espírito Santo, o alimento das escrituras, a relação aos ou-
tros e o ter em conta os acontecimentos. Vamos ver um por um.

A Abertura pessoal ao Espírito Santo
Nós ainda valorizamos demasiado pouco a ação do Espíri-

to Santo na obra da nossa configuração a Cristo ou da nossa 
santificação. Estamos à vontade com a ideia do Espírito San-
to, mas não com a experiência do mesmo Espírito. Mas é a 
experiência do Espírito que nos faz avançar na vida cristã e 
na santidade, que são a mesma coisa. Sem o Espírito, nada 
acontece. Jesus prometeu-nos o Espírito Santo não só para os 
momentos grandes da nossa vida, mas para vivermos sempre 
cheios d’Ele. Por isso, Jesus diz-nos para O pedirmos insisten-
temente, «Pedi e recebereis, procurai e achareis… porque se 
vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, 
quanto mais o pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles 
que lho pedem».( Lc 11,13).  O Espírito de Deus age em nós 
e conosco para nos tornar semelhantes a Cristo. S. Paulo diz: 
«E nós todos que, com o rosto descoberto, refletimos a gló-
ria do Senhor, somos transfigurados na sua própria imagem, 
de glória em glória, pelo Senhor que é Espírito» (2 Cor 3, 18). 
Quer dizer, quando nos abandonamos ao sopro do Espírito e 
nos deixamos conduzir por Ele, o Espírito torna-se como um 
exímio escultor que, de cinzel na mão, pega na pedra dura que 
somos e pacientemente a vai esculpindo até aparecer uma 
bela imagem do Senhor. Claro que estamos a falar do carácter, 
e não da figura física.

Não chega ter sido batizado, confirmado, nem mesmo ter 
vivido uma experiência de abertura ao Espírito Santo num re-
tiro ou num outro tempo de graça. Precisamos de estar con-
tinuamente cheios do Espírito Santo, como diz Paulo na carta 
aos Efésios: «Não vos embriagueis com vinho, que leva à vida 
desregrada, mas deixai-vos encher do Espírito» (Ef 5,18). As-
sim como não podemos deixar de respirar, temos também ne-
cessidade incessante do Espírito Santo.

Embora já tenhamos feito nas paróquias vários percursos 
para fazer a experiência do Espírito Santo, temos de fazer mais, 
até que grande parte das pessoas compreenda a importância 
de suplicar constantemente o dom do Espírito na oração pes-
soal e comunitária, nos sacramentos e em todas as situações 
concretas da vida, e aprender a viver conduzido por Ele. 

Nas paróquias fomentamos o acolhimento do dom do Espíri-
to através do fim de semana Alpha e dos percursos para a Efu-
são do Espírito que já temos feito várias vezes e que devemos 
continuar a proporcionar ao ritmo de um por ano.

Ancorar-se na Palavra de Deus
Temos reparado que quem faz um percurso Alpha, onde há 

um tema sobre a Bíblia, deixa os participantes muito curiosos 
em conhecer mais sobre o livro mais vendido no mundo desde 
sempre e em todos os anos.  Porque é que, mesmo agora, em 
tempos de secularismo, se editam mais de cem milhões de 
Bíblias por ano e tantas vezes fica esgotada?

Os percursos na nossa UP que mais inscrições têm são os 
bíblicos. Uns querem conhecer a Bíblia por curiosidade e para 
conhecerem um pouco mais, outros querem saber como se 
alimentar dela quotidianamente para a pôr em prática. 

Nas Células de Evangelização, os ensinamentos semanais 
partem sempre todos de textos bíblicos, a lectio divina do Ad-
vento e da Quaresma que a Diocese publica, tem como fim 
ajudar o povo de Deus a alimentar-se da escritura. Jesus cha-
ma bem-aventurados aos que escutam a palavra de Deus e a 
põem em prática, como faz Maria sua mãe.

Criámos um percurso anual sobre a Bíblia que começou com 
S. Mateus, depois interrompido pela pandemia, e agora esta-
mos com S. Lucas, para no próximo ano fazermos um sobre S. 
Marcos e depois S. João e o resto do Novo testamento. Mas, 
embora a compreensão dos textos seja muito importante, o 
mais importante, porém, é que eles se tornem alimento e luz 

para a nossa vida. A Palavra de Deus escrita na Bíblia, e aquela 
que Ele continua a escrever nos nossos corações, pelo seu Es-
pírito, devem ser a norma do nosso viver.

Ocasiões para escutar a palavra de Deus
a) 1º contacto com a palavra de Deus: Percurso Alpha (3 meses)
b) Percurso sobre um evangelho (6 meses)
c) Células paroquiais de evangelização (frequentada por 130 

pessoas semanalmente) duradouro… 
d) Grupo de oração em S. João Baptista(quinzenal)
e) Lectio Divina no Advento e na Quaresma (sazonal)
f) Percurso Timóteo de catequese de adultos. (semanal)
g) E naturalmente as Eucaristias dominicais e também as diárias.
A relação aos outros.
Deus utiliza a relação com os outros, em particular no seio 

da comunidade cristã, para nos fazer crescer na fé, e sublinho 
três modalidades principais: o testemunho dos outros, o amor 
que recebemos, as palavras de encorajamento e o reconheci-
mento.

O testemunho dos outros - vive-se de três modos. O teste-
munho pela palavra, nas relações interpessoais, serões Alpha, 
homilias e outras ocasiões em que se toma a palavra. O teste-
munho da vida quotidiana dos outros cristãos. Paulo diz aos 
Coríntios: «Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo» 
(1 Cor 16,1) e o testemunho do que a comunidade no seu con-
junto vive.

O amor fraterno - o amor que recebemos nas relações in-
terpessoais na comunidade cristã é um sinal de que o amor 
de Deus nos precede. Este amor recebido dá-nos confiança. 
Ajuda cada um a exercer os seus dons e a crescer. Este amor é 
uma graça a receber e um apelo a dar daquilo que recebemos.

A Margarida (nome fictício) chegou à paróquia sentindo-se 
uma nulidade. A família sempre lhe tinha dito que ela nunca 
seria nada nem ninguém.  Ela desistiu de si mesma. Fez o Al-
pha, foi acompanhada depois por uma irmã da paróquia que 
lhe foi mostrando que ela tinha dons e capacidade de se dar. 
Foi ganhando confiança, arranjou um emprego, e, embora ain-
da haja muitas feridas do passado a curar, já leva uma vida 
normal e já dá aos outros muito do que recebeu.

A palavra dos outros - o povo diz que “palavras leva-as o 
vento”, mas, pelo contrário, muitas vezes ficam bem guarda-
das na nossa memória para o bem e para o mal. As palavras 
que dizemos uns aos outros têm um grande poder construtivo 
ou destrutivo, conforme são palavras que edificam e encora-
jam ou palavras que humilham e destroem. Se vivemos o amor 
fraterno, temos de ser agradecidos aos irmãos pelos seus dons 
e reconhecer tudo o que fazem pela comunidade e por nós 
próprios. Os responsáveis dos grupos devem estar constante-
mente a dar sinais de reconhecimento para inspirar confiança 
e para entusiasmar os pequenos esforços de cada um.

Os acontecimentos
Deus utiliza os acontecimentos como um dos meios para nos 

tornar mais semelhantes a Cristo.  Utiliza, evidentemente, as 
nossas alegrias, mas também as nossas dificuldades para nos 
transformar em profundidade. Na sua carta aos Romanos, em  
8,28-29, S. Paulo explica-nos a razão: "Sabemos que tudo contri-
bui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados, de acordo com o seu desígnio, conforme o seu pla-
no de que sejamos uma imagem idêntica à do seu filho”. Paulo 
não diz que tudo é bem, mas que Deus vai utilizar tudo o que 
nos acontece para o nosso bem e o nosso crescimento, na me-
dida em que O colocamos como o centro da nossa vida. Foi uma 
grande angústia para uma irmã ver partir o seu marido de casa, 
abandonando a esposa, mas depois fez Alpha, encontrou o Se-
nhor, e começou a viver toda a sua vida com o Senhor. Todos os 
dias, com os filhos, oravam em família e tornou-se uma família 
muito unida a ponto de os filhos um dia dizerem à mãe: "Foi mal 
o pai se ter ido embora, mas acabou por se tornar um bem para 
que todos puséssemos Deus no centro da nossa vida e fossemos 
mais felizes." Acho que cada um de nós tem uma história onde 
um grande sofrimento acabou por se tornar uma grande graça 
de crescimento interior e de enraizamento no Senhor Jesus. 

Em conclusão, os diferentes meios que Deus emprega para 
nos formar e nos transformar - o Espírito Santo, a Palavra de 
Deus, os irmãos que nos circundam e os acontecimentos - 
conduzem-nos muto naturalmente a nos colocarmos ao ser-
viço uns dos outros.

Terminaremos no próximo Domingo.


