
JANTAR ALPHA - depois do jantar de apresentação deste per-
curso na última sexta-feira em  SJosé, na próxima sexta, dia 
14, será a vez de SJBaptista, e dia 26 os jovens. O percurso em 
si consiste em 10 jantares mas, nesta fase, apenas estamos a 
convidar para o jantar de apresentação. Depois, caberá a cada 
um decidir se quer ou não participar jantar seguinte. O link de 
inscrição está em http://tiny.one/inscreve
GRUPO DE ORAÇÃO - próx. quinta (1ª 5ª mês), dia 13 Out, às 
21h30 em SJBaptista.
ENCONTRO-CONVÍVIO DAS CÉLULAS - no próximo dia 15, às 
17h00, no Salão Paroquial de São José, com missa às 19h00.
CELEBRAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA - na próxima quar-
ta feira, dia 12, será celebrada em São José, às 19h00, uma 
missa em honra de Nossa Senhora Aparecida, especialmente 
dedicada à comunidade brasileira a morar na nossa cidade. 
Preside à eucaristia o Pe Francisco.
CONSELHO DA FAMÍLIA DA UP - reúne quarta, dia 12, no Salão 
de São José, às 21h30.
SJBAPTISTA - ALMOÇO ANUAL - estão a decorrer as inscri-
ções - 23 de outubro, às 13h30, a seguir à missa, no Convento 
de Sandelgas - 35€/pessoa (18€ por criança) - tijolo a tijolo. 
Ementa: bacalhau em crosta de broa perfumada c/ bacon, 
acompanhada com batata vulcão e couve salteada ao alho. 
Inscrições na secretaria e em http://tiny.one/inscreve
SJBAPTISTA - MISSA DAS 21H - será retomada a partir de 23 de 
outubro, mas 15 minutos mais cedo, às 21h00.
SJOSÉ - ABERTURA DA CATEQUESE - a catequese de infância 
inicia esta semana com sessões de acolhimento para todos os 
anos. No próximo Domingo, dia 16, a missa das 10h30 mar-
cará a abertura oficial com o acolhimento das crianças do 1º 
ano. Às 12h30 haverá almoço partilhado no Salão Paroquial.
SJOSÉ - JANTAR DE DESPEDIDA DO SACRISTÃO - recordamos 
que estão a decorrer na secretaria as inscrições para o jantar 
no dia 22 de outubro, às 20h00, no restaurante 39.   17,5€.
SJOSÉ - MISSA DE ABERTURA DO ASJ - no próximo sábado, dia 
15, na missa vespertina das 19h00.
CAMINHADA PELA VIDA 2022 - a 2ª Caminhada pela Vida em 
Coimbra será já dentro de duas semanas, 22 Out, sábado, pe-
las 15h00. O ponto de encontro continua a ser na Portagem.

LEITURA I ( 2 Reis 5, 14-17 )
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí 
mergulhou sete vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem 
de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma crian-
ça e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com 
o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. 
Ao chegar diante dele, exclamou: «Agora reconheço que em 
toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te 
que aceites um presente deste teu servo». Eliseu respon-
deu-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei». 
E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: 
«Se não aceitas, permite ao menos que se dê a este teu ser-
vo uma porção de terra para um altar, tanto quanto possa 
carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo nunca 

mais há-de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer ou-
tros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».
SALMO RESPONSORIAL:  
Diante dos povos manifestou Deus a salvação. 
LEITURA II ( 2 Tim 2, 8-13 ) 
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de Da-
vid, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo 
qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas cadeias como 
um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. Por 
isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham 
a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É 
digna de fé esta palavra: Se morremos com Cristo, também 
com Ele viveremos; se sofremos com Cristo, também com Ele 
reinaremos; se O negarmos, também Ele nos negará; se Lhe 
formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-Se 
a Si mesmo.
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EVANGELHO ( Lc 17, 11-19 ) 
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava 
entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram 
ao seu encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, dis-
seram em alta voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». 
Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». 
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um de-
les, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta 
voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para 
Lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, 
disse: «Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão os 
outros nove? Não se encontrou quem voltasse para dar glória 
a Deus senão este estrangeiro?». E disse ao homem: «Levan-

ta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou».



Meditação
Gostaria de sublinhar algumas palavras fortes que sublinham 
os textos bíblicos escutados
O primeiro é: Encontro com Jesus, o segundo é: Caminho de 
cura e salvação, o terceiro é gratidão.
Encontro com Jesus: Os leprosos tiveram um encontro com 
Jesus, apresentando-se diante dele tal como eram.  O resul-
tado desse encontro, como acontece com todos os encontros 
verdadeiros com Jesus, fez com que estes leprosos ficassem 
curados.
A categoria de encontro é muito importante na fé cristã. Só 
experimentamos a salvação se houver verdadeiro encontro 
pessoal com Jesus. Só nos tornamos discípulos, seguidores 
d’Ele, depois desta experiência salvadora de encontro onde 
reconhecemos a nossa pobreza e miséria e Ele nos restaura na 
nossa condição de filhos. 
O Diretório da catequese é bem explícito quando diz que «a 
finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se 
ponha, não apenas em contacto, mas em comunhão, em in-
timidade com Jesus Cristo». (CT 5). (…) O núcleo da missão 
da catequese de infância e adolescência consiste, pois, em 
favorecer este encontro vivo com o Senhor Jesus. E esta tare-
fa é feita em colaboração estreita envolvendo e cooperando 
com as famílias das crianças. A catequese familiar se for bem 
vivida é uma chance para juntos, catequistas e pais, favore-
cerem este encontro Salvador com o Senhor. Este encontro é 
um momento de graça, um kairós, e embora seja da iniciativa 
exclusiva de Deus ele pede a nossa colaboração para sermos 
facilitadores deste momento que pode acontecer de repente 
ou progressivamente, embora mesmo quando pareça que é 
de repente teve sempre acontecimentos subjetivos ou objeti-
vos que o prepararam. Deus serve-se sempre das mediações 
humanas para se revelar. No coração da pessoa há sempre 
um caminho lento em que a revelação vai acontecendo.  Há 
o grupo e a amizade, há a palavra que é escutada, há os tem-
pos celebrativos, os momentos de oração, o testemunho dos 
outros, sobretudo dos pais, as caminhadas e peregrinações, o 
voluntariado. Todos estes momentos são muito importantes 
como mediações que permitem e favorecem a descoberta da 
presença de Deus que vem ao encontro dos homens na sua 
situação histórica. 
O encontro com Jesus é sempre salvador. Ele cura, salva, re-
configura e restaura a vida daquele que se encontra com Ele. 
Os leprosos receberam uma grande graça curativa e salvadora 
neste encontro. Mas muitos deles não continuaram a deixar 
que a salvação de Jesus se enraizasse na sua vida. 
O cristianismo é um caminho novo que brota deste encontro. 
Se começamos com Jesus, mas não continuamos com Jesus, 
voltamos à vida velha. Por isso, o único homem que voltou 
para trás para dar glória a Deus, que por sinal era um estran-
geiro, reconhecendo o que Ele fez por ele, foi o único que pode 
ouvir: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou.» 
O caminho que Ele agora é chamado a fazer é o caminho do 
discípulo--missionário. Os outros foram curados da sua lepra, 
mas ficaram por aí, não foram mais longe no reconhecimento 
e na abertura ao Deus que os curou e que lhes queria ofere-
cer muito mais que a cura do corpo, queria oferecer-lhes a 
salvação que atinge a pessoa na sua totalidade. Não fizeram 
caminho.

Gratidão: A ação de graças nasce de um coração humilde 
que sabe reconhecer o que é dom gratuito na sua vida. Os 
outros nove eram judeus e provavelmente pensavam que ti-
nham direito por serem do povo da promessa. Não se tornam 
agradecido e reconhecidos e por isso, incapazes de se abrir à 
salvação. Nós que fomos salvos por graça pela morte de Jesus 
na cruz, somos convidados a dar graças sem cessar. É esta a 
razão por que nos reunimos ao Domingo, o dia da ressurrei-
ção, para celebrarmos a Eucaristia, quer dizer a ação de graças 
ao Pai pela obra de Jesus. Reunidos na fé cantamos-lhe um 
“cântico novo” que significa, em linguagem bíblica, um cântico 
perfeito, pleno e solene que deve ser acompanhado por ins-
trumentos musicais festivos: a harpa, a trombeta e a corneta, 
mas talvez também por um bater de palmas e até mesmo por 
um aplauso cósmico. O mar, as montanhas, a terra e o mundo 
inteiro, especialmente os habitantes da terra, são convidados 
a cantar as maravilhas de Deus, a dançar de alegria perante o 
Senhor. A nossa gratidão deve impelir-nos a agradecer de todo 
o coração, com todo o nosso ser, cantando, batendo palmas, 
tocando instrumentos musicais como se tivéssemos associado 
toda a criação à nossa acção de graças.
Que não cesse na nossa vida este cântico novo para que o pos-
samos cantar eternamente no céu. 

Retomado o gesto da apresentação dos dons junto do altar
Retomámos o gesto  que tínhamos interrompido com a pan-

demia, de ir no momento da apresentação dos dons da missa, 
ao altar, em atitude de gratidão a Deus, para  fazer a nossa 
oferta com alegria  e generosidade por toda graça que Ele nos 
concede.

As ofertas dos fiéis nas cinco missas dominicais de S. José 
totalizaram 3318,8€, uma média de 663,76 por cada missa.

Agradecemos a Deus e aos paroquianos a sua generosidade 
para com a comunidade a que pertencem. «Deus tem poder 
para vos cumular de toda a espécie de graça , para que tendo 
sempre e em tudo quanto vos é necessário, ainda vos sobre 
para as boas obras sobre de todo o género.» 2 cor, 9, 8

As suas ofertas são para a missão evangelizadora da igreja 
que consiste na transformação de vidas.

A propósito, deixo um testemunho que nos veio por e-mail 
de uma pessoa que frequenta a paróquia e a quem pedi auto-
rização para o publicar mas com nome fictício.

"Sr. padre não sou da paróquia de S. José, mas há muitos anos 
que é aí que vou sempre. Há cerca de um ano  tive problemas no 
trabalho  e por esta e outras razões entrei numa forte depressão e 
queria morrer.

Fui-me confessar e recebi não só o perdão de Deus mas uma aju-
da espiritual que me deu muita esperança para o futuro, sobretudo 
aquela oração que o sr. padre fez por mim, impondo-me as mãos, e 
pedindo para mim a cura espiritual. 

Comecei a ir também à missa à semana, a ler a Palavra de Deus, 
como me sugeriu, e a praticar voluntariado.

A minha vida foi mudando e hoje canto quando vou no carro por-
que Deus me deu uma vida nova.  Realmente Deus é real e quando 
nos voltamos para Ele, Ele cura-nos e salva-nos.

Estou muito grata por todo o acolhimento e ajuda que me têm 
dado na paróquia." (Ana )

O Conselho económico da paróquia tem a seguinte agenda 
de obras à medida que vai tendo dinheiro para tal

- Requalificação do Centro juvenil em ano de Jornadas Mun-
diais da Juventude

- Requalificação das salas na cave da igreja que são muito 
necessárias

-Melhoria do altar-mor
- Arranjo de metade do telhado e teto
-construção de uma nova capela funerária.
- Pintura exterior da igreja
Os três items finais serão obras mais caras e as primeiras 

mais baratas.
Irão endo feitas à medida que os paroquianos nos forem 

confiando o dinheiro necessário.


