
LEITURA I ( Ex 17, 3-7 ) 
Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a alter-
car com Moisés, dizendo: «Porque nos tiraste do Egipto? Para nos dei-
xares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?». 
Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei-de fazer a este povo? 
Pouco falta para me apedrejarem». O Senhor respondeu a Moisés: «Pas-
sa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na 
mão a vara com que fustigaste o Rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante 
de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Baterás no rochedo e dele sairá 
água; então o povo poderá beber». Moisés assim fez à vista dos anciãos 
de Israel. E chamou àquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação 
dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor, ao dizerem: «O Senhor 
está ou não no meio de nós?».
LEITURA II ( Rom 5, 1-2.5-8 ) 
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça 
em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória 
de Deus. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi der-

ramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando 
ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. 
Dificilmente alguém morre por um justo; por um homem bom, talvez al-
guém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para 
connosco: Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores.
EVANGELHO ( Jo 4, 5-42 ) 
Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada 
Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José, 
onde estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sen-
tou-Se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher 
da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber». Os 
discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-Lhe 
a samaritana: «Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de beber, 
sendo eu samaritana?». De facto, os judeus não se dão com os sa-
maritanos. Disse-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus e quem 
é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe pedirias e Ele te 
daria água viva». Respondeu-Lhe a mulher: «Senhor, Tu nem sequer 
tens um balde, e o poço é fundo: donde Te vem a água viva? Serás Tu 
maior do que o nosso pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele 
mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?». Disse-Lhe 
Jesus: «Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas 
aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede: a 
água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a 
vida eterna». «Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa água, para 
que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la». Disse-
-lhe Jesus: «Vai chamar o teu marido e volta aqui». Respondeu-lhe 
a mulher: «Não tenho marido». Jesus replicou: «Disseste bem que 
não tens marido, pois tiveste cinco e aquele que tens agora não é teu 
marido. Neste ponto falaste verdade». Disse-lhe a mulher: «Senhor, 
vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, 
e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar». Disse-lhe Je-
sus: «Mulher, acredita em Mim: Vai chegar a hora em que nem neste 
monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não 
conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem 
dos judeus. Mas vai chegar a hora – e já chegou – em que os verda-
deiros adoradores hão-de adorar o Pai em espírito e verdade, pois 
são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus 
adoradores devem adorá-l’O em espírito e verdade». Disse-Lhe a 
mulher: «Eu sei que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam 
Cristo. Quando vier, há-de anunciar-nos todas as coisas». Respon-
deu-lhe Jesus: «Sou Eu, que estou a falar contigo». Nisto, chegaram 
os discípulos e ficaram admirados por Ele estar a falar com aquela 
mulher, mas nenhum deles Lhe perguntou: «Que pretendes?», ou 
então: «Porque falas com ela?». A mulher deixou a bilha, correu à 
cidade e falou a todos: «Vinde ver um homem que me disse tudo o 
que eu fiz. Não será Ele o Messias?». Eles saíram da cidade e vieram 
ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com Ele, dizendo: 
«Mestre, come». Mas Ele respondeu-lhes: «Eu tenho um alimento 
para comer que vós não conheceis». Os discípulos perguntavam uns 
aos outros: «Porventura alguém Lhe trouxe de comer?». Disse-lhes 
Jesus: «O meu alimento é fazer a vontade d’Aquele que Me enviou e 
realizar a sua obra. Não dizeis vós que dentro de quatro meses che-
gará o tempo da colheita? Pois bem, Eu digo-vos: Erguei os olhos e 
vede os campos, que já estão loiros para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o 
salário e recolhe o fruto para a vida eterna e, deste modo, se alegra o 
semeador juntamente com o ceifeiro. Nisto se verifica o ditado: ‘Um 
é o que semeia e outro o que ceifa’. Eu mandei-vos ceifar o que não 
trabalhastes. Outros trabalharam e vós aproveitais-vos do seu traba-
lho». Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por 
causa da palavra da mulher, que testemunhava: «Ele disse-me tudo 
o que eu fiz». Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro 
de Jesus, pediram-Lhe que ficasse com eles. E ficou lá dois dias. Ao 
ouvi-l’O, muitos acreditaram e diziam à mulher: «Já não é por causa 
das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos 
que Ele é realmente o Salvador do mundo».

OFERTÓRIO PARA A CÁRITAS - este fim de semana, o 3º do-
mingo da Quaresma, o ofertório é para a CÁRITAS. Para donati-
vos online: https://caritas.pt/snc/
GRUPO DE ORAÇÃO - 16 Mar, quinta, às 21h30 em SJBaptista.
RETIRO DE QUARESMA - recordamos que este retiro propos-
to pelo Arciprestado de Coimbra Urbana e pelo IUJP terá lugar 
dia 18 Mar, no próximo sábado, no Justiça e Paz, orientado pelo 
Pe Rui Santiago - https://tiny.one/inscreve 
CAMINHADA PELA VIDA - inicialmente prevista para dia 22 
de outubro, na altura foi adiada por causa do temporal. Terá 
lugar no próximo sábado dia 18. Encontramo-nos na Portagem 
às 15h00. 
JORNADAS QUARESMAIS DO ARCIPRESTADO - No âmbito 
das Jornadas quaresmais do arciprestado de Coimbra-Urbana, 
que estão a ter lugar às quintas-feiras, a próxima, dia 16 de mar-
ço, às 21:00, será no salão de S. José, e consistirá num concerto 
de oração com três grupos juvenis, O grupo SAL, (Serviço, ado-
ração e louvor) do grupo Alpha nacional, O grupo Symbiose da 
paróquia de S. João Baptista e  o grupo Cristócentr, da paróquia 
de Santo António dos Olivais. O canto é a forma melhor de ora-
ção e há muitas formas de o exercer.  Estes grupos de jovens 
vão convidar-nos a entrar no louvor e na adoração a Deus atra-
vés da beleza da música: Cada grupo atuará durante cerca de 
25 minutos. Venha a este concerto pois ficará arrependido(a) 
quando lhe disserem o que perdeu.
SJBAPTISTA - COMISSÃO DE FESTAS - 1ª reunião de prepara-
ção do arraial 2023 no dia 15 (4ªF), às 21h30, nas salas anexas.
SJOSÉ - ALMOÇO FESTIVO - Terá lugar no próximo Domingo, 
dia 19 de março, um almoço festivo por ocasião da celebração 
do dia de São José, esposo da Virgem Maria, que motiva neste 
dia a celebração do Dia do Pai. A missa das 12h00 assinalará 
de forma especial esse dia e contará com a presença do nosso 
bispo que presidirá à celebração. Às 13h00, haverá no salão um 
almoço festivo e comunitário para o qual todos estão convida-
dos: Sopa; Arroz de pato. Preço por pessoa: 10€ (crianças até 
aos 5 anos não pagam). Sobremesa: todos somos convidados a 
trazer uma fruta ou sobremesa para partilhar. Inscrições até 16 
de março: na secretaria ou em https://tiny.one/inscreve
SJOSÉ - MISSA COM A COMUNIDADE BRASILEIRA - pró-
ximo sábado, na missa das 19h00, com um coro que cantará 
cânticos em brasileiro.
SJOSÉ - FESTA DO PAI NOSSO - próximo Domingo, na missa 
das 10h30.
SJOSÉ - PEDITÓRIO DOS VICENTINOS - no próximo fim de 
semana, o terceiro de cada mês, à entrada da igreja.
SJOSÉ - IRMANDADE DE SÃO JOSÉ - reune-se como habi-
tualmente no dia 19 de cada mês para um momento de oração.
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param o governo, o líder, e este, na altura, era Moisés. De que 
é que o culpam?  Dizendo: “Era muito bonito, idílico mesmo, 
sair do Egipto para conquistar a liberdade…mas se era para 
morrer aqui, para quê então sair do Egipto?  Então começam a 
embelezar o passado: «Naquele tempo é que era bom! Tínha-
mos carne com fartura e a água era abundante!
Na Igreja hoje também há muitos a dizer que antigamente é 
que estava bem, que ela tem de voltar para trás! Mas nes-
sa altura não estava melhor! Outros acham que a Igreja deve 
abandonar a moral do Evangelho para se «adaptar» ao mundo 
como se, sendo igual ao mundo, ainda fosse necessária para 
alguma coisa.
O tom de revolta cresce passando de Moisés para Deus, por-
que afinal foi Deus que apareceu a Moisés numa sarça ardente 
no Sinai e lhe disse: «Vai e tira o meu povo do Egipto: Agora 
o povo pergunta-se: Foi para isto que nos tiraste do Egipto? E 
entra num processo de intenção.  «Afinal tu e Deus querem é 
aniquilar-nos no deserto». Quando entra a desconfiança, co-
meçamos a julgar as intenções dos outros e a colocar no seu 
coração intenções de malvadez. Chegados aqui é natural que 
surja a questão: «Afinal Deus está ou não no meio de nós»? 
Esta tentação de duvidar de Deus e da sua presença no meio 
do seu povo é também a nossa, quando encontramos difi-
culdades, provações e obscuridades: O problema é sempre o 
mesmo, de tal forma que se veio a chamar «pecado original», 
quer dizer que está na raiz das nossas infelicidades. O autor da 
narrativa do jardim do Éden não fez mais que transpor para 
Adão a experiência de Massa e Meriba para nos fazer com-
preender que a dúvida sobre Deus envenena a nossa vida. 
Cada um de nós encontra dificuldades em confiar em Deus, 
quando vem a provação do sofrimento ou a dificuldade em 
permanecer fiel aos mandamentos. Quem é que nos assegura 
que Deus quer mesmo o nosso bem?
Mas sim, Deus está no meio de nós, Ele que fez brotar a água 
de um rochedo no deserto, far-nos-á renascer mais humildes 
e mais discípulos. Em cada crise que a Igreja vive pode dar um 
passo em frente. Estes acontecimentos foram um terramoto 
no seio da Igreja. É fundamental uma mudança na formação 
nos seminários, que já está obsoleta há muitos anos! Mas de-
pois de ordenados não podem ficar para sempre entregues 
a si mesmos. Precisam de continuar a formar-se e a serem 
acompanhados para que onde surjam abusos de poder, exa-
geros a vários níveis, possam ser refletidos e mudados.  
A água é o elemento simbólico das 2 principais leituras de 
hoje. Pretendem preparar-nos para a renovação batismal da 
vigília pascal. Que tudo o que temos vivido e nos humilha, 
como discípulos do Senhor, nos una mais a Ele e nos dê uma 
sede mais ardente de vivermos a graça e os compromissos do 
nosso batismo.

O Senhor está ou não no meio de nós? 
Assoberbados com tão maus acontecimentos e notícias aca-
brunhantes precisamos de ouvir Boas Novas. O Evangelho de 
hoje, como o de todos os Domingos na Missa, é a Boa notícia 
de Deus aos homens para lhes dizer: «Eu não desisto de vós» 
e por isso venho à vossa procura.
A Samaritana é uma mulher que conheceu na sua vida o fra-
casso das relações e com elas outros fracassos. Mas tudo 
muda a partir daquele dia em que indo ao poço buscar água é 
surpreendida por um rabbi que a espera para lhe pedir de be-
ber. Tornou-se uma das primeiras evangelizadoras da história. 
Sejam quais forem as nossas experiências negativas, quando 
nos abrimos ao encontro com Cristo tudo pode mudar, e isto 
é uma Boa Notícia. 
Nesta Quaresma deixemo-nos encontrar com Jesus que nos 
espera nos poços onde procuramos a nossa água, para nos re-
velar que Ele também tem sede, mas sede do encontro com 
cada um de nós, para que experimentemos que Ele pode mu-
dar a nossa vida toda do avesso e dar-nos a plenitude da vida. 
2. A palavra de Deus é sempre luz para a nossa vida concreta.  
Quando a lemos, ela vai tocar as zonas obscuras da nossa alma 
para as esclarecer e iluminar. Ao ouvir o texto da querela entre 
o povo e Moisés em Meriba e Massa, ouvimo-lo numa situa-
ção concreta que envolve toda a Igreja neste momento crítico 
resultante dos abusos sexuais de alguns dos seus membros. 
Muita gente anda confusa com tudo isto! Ama a Igreja, mas 
sente-se defraudada por estes acontecimentos tão horríveis. 
Como foi possível que pessoas que pregam o Evangelho pos-
sam ter destruído o futuro de crianças e jovens? Como é que 
isto pode ter acontecido dentro da Igreja? Mas já que aconte-
ceu, estarão agora os chefes da Igreja a encetar um caminho 
justo e bom que parta do reconhecimento humilde e since-
ro do mal do passado, para prevenir o futuro?  Nem sempre 
Moisés, o que governa o povo, no nosso caso os mais altos 
responsáveis da Igreja, parecem estar a agir corretamente ou 
não sabem comunicar aquilo que pode estar correto. Alguns 
cristãos de fé mais débil, dizem, irritados, nas redes sociais, 
que deixam a Igreja, embora a maioria dos que o dizem, já a 
deixou há muito tempo, ou nunca esteve lá de forma compro-
metida. Aprofundemos o texto:
Os lugares de Massa e Meriba são um lugar simbólico. Lugar 
do desafio, lugar da provação. A história dá-se em Refidim, 
em pleno deserto.  Israel está acampado e não tem nenhuma 
água para beber. Ora, faltar água no deserto é a morte. E o 
pânico assalta o povo. O que acontece quando a resposta é 
o pânico?  As pessoas daquele tempo, no século XIII antes de 
Cristo, fizeram exatamente o mesmo que faríamos hoje.  Cul-


