
LEITURA I ( Sir 27, 5-8 )
Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas: assim os de-
feitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno prova 
os vasos do oleiro e o homem é posto à prova pelos seus 
pensamentos. O fruto da árvore manifesta a qualidade do 
campo: assim as palavras do homem revelam os seus sen-
timentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, porque é 
assim que se experimentam os homens.
SALMO RESPONSORIAL: 
É bom louvar o Senhor.

LEITURA II (1 Cor 15, 54-58) 
Irmãos: Quando este nos-
so corpo corruptível se 
tornar incorruptível e este 
nosso corpo mortal se 
tornar imortal, então se 
realizará a palavra da Es-
critura: «A morte foi ab-
sorvida na vitória. Ó mor-
te, onde está a tua vitória? 
Ó morte, onde está o teu 
aguilhão?». O aguilhão da 
morte é o pecado e a for-
ça do pecado é a Lei. Mas 
dêmos graças a Deus, que 
nos dá a vitória por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Assim, 
caríssimos irmãos, perma-
necei firmes e inabaláveis, 
cada vez mais diligentes na 
obra do Senhor, sabendo 
que o vosso esforço não é 
inútil no Senhor.
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SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - este Domingo. 
QUARTA-FEIRA DE CINZAS - haverá missa às 8h30 e às 19h00 em 
SJosé e às 21h00 em SJBaptista. 
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta-feira, dia 3 de março, 
às 21h30 em SJBaptista.
NOITE DE LOUVOR JOVEM - sexta, dia 4, em SJBaptista.
CURSO PARA CASAIS - arranca no próximo sá-
bado, dia 5 de março. Ainda é possível ins-
crever-se em https://linktr.ee/sj.inscricoes
PERCURSO ALPHA - arrancam dois per-
cursos dia 11 de março, com a sessão de 
apresentação. Embora dia 11 de março 
seja online (porque os que participaram 
nos últimos percursos também esta-
rão presentes), por Zoom, as sessões 
seguintes priveligiarão a modalida-
de presencial, ainda que se con-
tinue a admitir a possibilidade 
de participar em modo online, 
sobretudo a pensar nas pes-
soas fora de Coimbra. Foi cria-
do um formulário de inscrições 
cujo link está em https://linktr.ee/sj.inscricoes
RETIRO DE QUARESMA - recordamos que 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 - é já no próximo fim 
de semana e poderá optar pela modalidade presencial ou 
Takeaway, e há ainda duas possibilidades na ementa: baca-
lhau espiritual ou rojões com castanhas, pudim ou salada de 
frutas. EmTakeaway - 12,5€, na modalidade presencial 14€.
SJBAPTISTA - RIFAS - já levantou algum molho para distribuir à 
sua volta? O sorteio será no Domingo de Páscoa.
SJOSÉ - DOMINGO DA GENEROSIDADE - próximo Domingo.
SJOSÉ - RETIRO LEGIÃO DE MARIA - dia 5 de março às 9h30 na 
Casa da Sagrada Família. Contacte 936364167
LECTIO DIVINA - já estão disponíveis ao fundo da igreja e na 
secretaria os livritos com a proposta de Lectio Divina para esta 
quaresma: este ano, os textos são da autoria do Pe Dário, um 
jesuíta muito conhecido e que nos deu há uns anos a forma-
ção de adoradores em 6 sessões (que continuam disponíveis 
no YouTube).

EVANGELHO ( Lc 6, 39-45 ) 
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte pará-
bola: «Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois 
nalguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas 
todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Por-
que vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não repa-
ras na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: 
‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, se tu não 
vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave 
da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vis-
ta do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem 
árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo 
seu fruto: não se colhem figos dos espinheiros, nem se apa-
nham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do 
seu coração tira o bem; e o homem mau, da sua maldade 
tira o mal; pois a boca fala do que transborda do coração».



Reflexão
“O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o discípulo 

perfeito deverá ser como o seu mestre.” Jesus convida-nos a 
ser como Ele e aceitar entrar num processo de transforma-
ção interior e passar de árvore má a árvore boa que dê bons 
frutos. Jesus começou por fazer esse convite aos primeiros 
discípulos que Ele chamou. Através das escrituras, vemos que 
Jesus teve como opção prioritária e central a formação dos 
seus primeiros seguidores para crescerem no discipulado e 
entrarem como colaboradores da sua missão.

Se Jesus teve este cuidado na formação dos seus primeiros 
discípulos, a Igreja deve ter o mesmo cuidado na formação 
dos discípulos de hoje. Aliás, foi o mandato que Ele nos deu: 
«Ide, fazei discípulos (…) e ensinai-os a cumprir tudo quanto 
vos mandei.»

A nossa consciente decisão de colocar o grande Mandato 
Missionário de Jesus no centro da identidade e da ação da 
nossa Unidade Pastoral, significa discernir e decidir novos mo-
dos de providenciar formação cristã para permitir às nossas 
comunidades e paroquianos crescer em Cristo como discípu-
los-missionários. Essa é a nossa visão pastoral: formar discípu-
los-missionários através dos 5 essenciais.

Ser discípulo é ser aprendiz que se senta aos pés de Jesus, 
cresce na fé e na compreensão das palavras de Jesus e é en-
viado como testemunha a comunicar aos outros a verdade do 
amor de Deus em Cristo: «Estai sempre prontos para respon-
der a quem vos pergunte sobre a razão da vossa esperança” 
(1 Pd 3,15). 

O querigma ou a “Grande História de Jesus”, é o coração 
da formação cristã, como vemos nos Atos dos Apóstolos (At 
10,34-43). Este é a proclamação da vida, morte e ressurreição 
de Jesus como a revelação do amor e da misericórdia salvado-
ras de Deus. Diz o Papa Francisco, «Não se deve pensar que, 
na catequese, o querigma é deixado de lado em favor duma 
formação supostamente mais «sólida». Nada há de mais sóli-
do, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio 
que esse anúncio. Toda a formação cristã é, primariamente, o 
aprofundamento do querigma que se vai, cada vez mais e me-
lhor, fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa ca-
tequética, e permite compreender adequadamente o sentido 
de qualquer tema que se desenvolve na catequese.” ( EG,165). 

Há quatro tipos de formação cristã, que brotam do querig-
ma e o aprofundam: formação humana, espiritual, doutrinal e 
pastoral. Não temos espaço para os desenvolver. Quem quiser 
aprofundar basta descarregar o plano pastoral da UP no site 
da respetiva paróquia e lá encontrará isto desenvolvido quan-
do se fala do essencial da formação.

Hoje gostaria apenas de acrescentar que a experiência nos 
tem mostrado a importância de quatro contextos diferentes 
na  formação do discípulo-missionário: o Contexto pessoal do 
um a um, o contexto do pequeno grupo, o contexto da equipa 
de serviço e o contexto da paróquia.

O contexto um a um
É o contexto que temos desenvolvido menos, mas é muito 

importante. Ele acontece de uma forma espontânea ou em 
encontros regulares com o sacerdote que vai fazendo o acom-
panhamento a pessoas que o pedem, ou em encontros com 
os líderes dos diferentes grupos que ajudam a pessoa a avan-
çar na vida espiritual. Pretende-se no futuro que os líderes da 
equipa Alpha façam, no fim do percurso, um encontro pessoal 
com cada participante para ajudar cada a um a identificar o 
seu próximo passo mais pertinente a fazer. Damo-nos conta de 
que alguns, mesmo fazendo uma experiência espiritual forte, 
passado algum tempo vemos que não rezam e não frequen-
tam a Eucaristia se ainda o não faziam. São passos que não são 
evidentes sem ajuda.

O contexto do pequeno grupo
A experiência de conversão, quando é vivida no seio de um 

percurso, gera entre as pessoas laços fraternos muito profun-
dos que permitem sentir-se pertença de um corpo. Este pe-
queno grupo permite um clima de confiança que permite a 
abertura do coração e uma disposição para se deixar trans-
formar.  É isso que acontece nos pequenos grupos do Alpha, 
depois das células e noutros pequenos grupos de outros per-
cursos, como o de catequese de adultos, etc. A formação dada 
no quadro de um pequeno grupo permite adaptar o conteúdo 
às necessidades das pessoas.

O contexto da equipa de serviço
O compromisso num serviço regular, por mais pequeno que 

seja, contribui muito para a formação espiritual. Com efeito, 
este compromisso permite crescer no dom de si, de pôr em 
prática o amor nas pequenas coisas, de tornar mais forte a 
confiança em si mesmo e nos outros, de descobrir, através dos 
outros, os dons e carismas que o Senhor lhe dá e de saborear 
a ação da Providência.

A experiência tem-nos mostrado que quem tem um serviço 
na paróquia sente-se integrado nela e que isso as faz crescer 
na fé: por isso é que apelamos insistentemente a cada um 
para que se comprometa num serviço, mesmo que simples e 
ainda que não ocupe demasiado tempo, até que a pessoa es-
teja preparada para uma maior responsabilidade. 

O contexto da paróquia
Os momentos da vida paroquial, onde todos estão reuni-

dos, representa o quarto contexto de formação, o contexto do 
grande grupo:

- A missa de Domingo, através da homilia e a oração comuni-
tária. As homilias podem ser verdadeiros lugares de formação 
e daí a importância de fazer módulos de homilias sobre um 
tema que podem estender-se sobre três a cinco Domingos. 

- As palestras ou conferências bíblicas, teológicas ou sobre 
temas sociais que se podem ir fazendo periodicamente.

Assim, estes 4 contextos de formação são complementares 
e necessários à transformação dos discípulos. Se falta um de-
les, o crescimento espiritual dos discípulos será afetado. 

A paróquia torna-se então uma comunidade de aprendiza-
gem que gera discípulos-missionários

Como utilizar os contextos de formação
Cada um pode interrogar-se sobre o modo como vive os di-

ferentes contextos de formação:

No contexto pessoal
• Conversei com alguém recentemente sobre o meu próximo passo?
• Que hábitos espirituais estou chamado(a) a reforçar neste 
momento?
• Que percurso de formação me ajudaria (grupo de oração, gru-
po bíblico, percurso Timóteo, percurso de casais, uma célula….)?
• Se desejo ir mais longe no meu caminho, tenho um acompa-
nhante espiritual?

No contexto do pequeno grupo
• Estou ligado a algum pequeno grupo de partilha onde se vi-
vem os cinco essenciais? Onde se reza, se cresce na fraternida-
de, onde se recebe formação, onde se serve e se evangeliza?
• Como é que a participação neste grupo me faz crescer na fé  
e na oração pessoal?
• Como é que este grupo me ajuda a viver da palavra de Deus?
• Como é que este pequeno grupo me ajuda a atravessar os 
momentos de provação?
• Como é que este grupo me fortalece na fidelidade no meu 
serviço  e no meu compromisso espiritual?

No contexto do serviço e da missão
• Estou comprometido num serviço e / ou numa missão?
• Como é que este compromisso me estimula a orar mais?
• Como é que me faz crescer na vida fraterna?
• Como é que a minha implicação neste serviço ou missão me  
ajuda a pôr mais em prática a Palavra de Deus?
• Como é que o meu serviço ou a minha missão me ajudam a 
evangelizar?

No contexto da paróquia?
• Tenho consciência de ser parte do corpo da paróquia? 
• Como é que a paróquia me ajuda a orar pessoalmente e co-
munitariamente?
• Rezo pela minha paróquia?  Ela fortalece a minha pertença 
à Igreja universal?
• Como é que a paróquia me faz crescer na fé?
• Como é que os responsáveis da paróquia me ajudam a dis-
cernir um apelo segundo os meus dons e carismas?
• Como é que o dinamismo evangelizador da paróquia me sus-
tenta no meu apelo a ser discípulo-missionário?


