
LEITURA I ( 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a ) Naqueles dias, o Senhor 
disse a Samuel: «Enche a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a 
Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos». Quando 
chegou, Samuel viu Eliab e pensou consigo: «Certamente é este o un-
gido do Senhor». Mas o Senhor disse a Samuel: «Não te impressiones 
com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não 
foi esse que Eu escolhi. Deus não vê como o homem; o homem olha 
às aparências, o Senhor vê o coração». Jessé fez passar os sete filhos 
diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: «O Senhor não esco-
lheu nenhum destes». E perguntou a Jessé: «Estão aqui todos os teus 
filhos?». Jessé respondeu-lhe: «Falta ainda o mais novo, que anda 
a guardar o rebanho». Samuel ordenou: «Manda-o chamar, porque 
não nos sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar». Então Jessé 
mandou-o chamar: era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O 
Senhor disse a Samuel: «Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo». 
Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Da-
quele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-Se de David.
LEITURA II ( Ef 5, 8-14 ) Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas 
agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da 
luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais 

agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que nada 
trazem de bom; tratai antes as denunciar abertamente, porque o que 
eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas 
que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que 
assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: «Desperta, tu 
que dormes; levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti».
EVANGELHO ( Jo 9, 1-41 ) Naquele tempo, Jesus encontrou no seu 
caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-Lhe: «Mes-
tre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais?». Jesus 
respondeu-lhes: «Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos 
pais; mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. 
É preciso trabalhar, enquanto é dia, nas obras d’Aquele que Me enviou. 
Vai chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto Eu estou 
no mundo, sou a luz do mundo». Dito isto, cuspiu em terra, fez com a 
saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai 
lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e 
ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a 
mendigar: «Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola?». 
Uns diziam: «É ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». 
Mas ele próprio dizia: «Sou eu». Perguntaram-lhe então: «Como foi que 
se abriram os teus olhos?». Ele respondeu: «Esse homem, que se chama 
Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: ‘Vai lavar-te 
à piscina de Siloé’. Eu fui, lavei-me e comecei a ver». Perguntaram-lhe 
ainda: «Onde está Ele?». O homem respondeu: «Não sei». Levaram aos 
fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera 
lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao 
homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me 
lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos fa-
riseus: «Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado». 
Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais milagres?». E 
havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: «Tu 
que dizes d’Aquele que te deu a vista?». O homem respondeu: «É um 
profeta». Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e 
começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: «É 
este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora 
vê?». Os pais responderam: «Sabemos que este é o nosso filho e que 
nasceu cego; mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos 
quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder; perguntai-lho 
vós». Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus ti-
nham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era 
o Messias. Por isso é que disseram: «Ele já tem idade para responder; 
perguntai-lho vós». Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego 
e disseram-lhe: «Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pe-
cador». Ele respondeu: «Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era 
cego e agora vejo». Perguntaram-lhe então: «Que te fez Ele? Como te 
abriu os olhos?». O homem replicou: «Já vos disse e não destes ouvi-
dos. Porque desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer-vos seus 
discípulos?». Então insultaram-no e disseram-lhe: «Tu é que és seu dis-
cípulo; nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a 
Moisés; mas este, nem sabemos de onde é». O homem respondeu-lhes: 
«Isto é realmente estranho: não sabeis de onde Ele é, mas a verdade é 
que Ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os peca-
dores, mas escuta aqueles que O adoram e fazem a sua vontade. Nunca 
se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascen-
ça. Se Ele não viesse de Deus, nada podia fazer». Replicaram-lhe então 
eles: «Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos?». 
E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-
-o, disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: 
«Quem é, Senhor, para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O 
viste: é quem está a falar contigo». O homem prostrou-se diante de Je-
sus e exclamou: «Eu creio, Senhor». Então Jesus disse: «Eu vim a este 
mundo para exercer um juízo: os que não vêem ficarão a ver; os que 
vêem ficarão cegos». Alguns fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto, 
perguntaram-Lhe: «Nós também somos cegos?». Respondeu-lhes Jesus: 
«Se fôsseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: ‘Nós ve-
mos’, o vosso pecado permanece».

CONFISSÕES - recordamos que está prevista uma celebração 
penitencial para toda a cidade no dia 30 de março, uma quinta, 
às 21h00 na Sé Nova; para além desta celebração penitencial, 
haverá uma em São José no dia 4 de abril e outra em São João 
Baptista no dia 5, ambas às 21h00. Para as crianças da cateque-
se, está prevista uma celebração penitencial no próximo sába-
do em São João Baptista (15h00) e, no sábado seguinte, dia 1 
de abril, em São José (15h00).
FORMAÇÃO DE ADORADORES - este encontro mensal terá 
lugar no próximo Domingo, dia 26, desta vez em São João Bap-
tista. O horário é o do costume: das 17h00 às 18h00.
DIA 23 É DIA JMJ  - próxima quinta, 23 do mês, na Sé Velha, 
desta vez integrado nas jornadas quaresmais que estamos a vi-
ver no nosso arciprestado.
FESTA DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - o dia 25 de março é 
um dia muito importante para a Comunidade Emanuel por ser 
o dia da anunciação ("A virgem conceberá e dará à luz um filho, 
e o seu nome será Emanuel") e por coincidir com o aniversário 
da morte de um dos seus fundadores, Pierre Goursat. Por isso, 
haverá no próximo sábado, dia 25 de março, uma eucaristia 
festiva para a qual os irmãos da comunidade convidam quem 
queira estar presente. À eucaristia seguir-se-á um almoço parti-
lhado para o qual todos estão convidados e serão bem vindos.
À DESCOBERTA DA BULGÁRIA E ROMÉNIA - estão dispo-
níveis na secretaria de São João Baptista e no nosso site uns 
flyers com todo o programa desta viagem que está a ser pro-
posta para os dias 10 a 17 de julho. O preço por pessoa ronda os 
1990€, com as habituais nuances do  tipo de quarto.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - próximo Domingo. 
No mês passado, partilhámos 1547.06€, dos quais 680€ eram 
da chamada "partilha numerada" e 867.06€ de forma anónima.
SJOSÉ - FESTA DA ACIES - a Legião de Maria realiza esta festa 
dia 26 de março às 15h30 no Mosteiro de Celas - 936364167
FÓRUM COM A COMUNIDADE EMANUEL - em 2023, este 
evento anual proposto pela Comunidade Emanuel voltará a ser 
em Coimbra, dias 22 e 23 de abril, no Salão Paroquial da igreja 
de São José. O tema – “Sinais de esperança, hoje!” – será desen-
volvido por um irmão padre da comunidade, Pe. Marc Timmer-
mans, padre da Comunidade Emanuel, professor de teologia 
moral nos Países Baixos e membro da Emmanuel Priest Band.
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depois pelos pais do cego. E é o cego curado que se torna a 
testemunha de defesa de Jesus. 
A descoberta da identidade de Jesus faz-se por etapas: No 
princípio não conhece Jesus e nomeia-o como «o homem a 
quem chamam Jesus é que me curou». Depois, ao responder 
às perguntas dos fariseus, afirma: «É um profeta». Mais tarde, 
afirma que «é alguém que vem de Deus, um enviado». Final-
mente, num novo encontro com Jesus, faz uma profissão de 
fé explícita, a mesma que fazemos no batismo. «Crês no filho 
do homem»? «Creio». E prostra-se diante de Jesus, adoran-
do-O como verdadeiro Deus. O verdadeiro discípulo afirma e 
reafirma que Jesus é o Salvador do mundo. Ele é um crente 
chamado a testemunhar no meio de um mundo incrédulo. É 
interessante verificar que, nesta narração, Jesus só aparece no 
princípio e no fim. Durante todo o processo contra Si, está au-
sente. É o cego de nascença, agora curado, que testemunha 
no lugar de Jesus. Tornando-se pouco a pouco discípulo d’Ele 
torna-se também seu representante no mundo descrente que 
o questiona: O discípulo é um outro Cristo, pois é também um 
ungido pelo batismo. Demo-nos conta de que não é o cego que 
se chama a si mesmo cristão ou discípulo, são os outros que 
o designam como tal: «Tu és discípulo desse homem.» Que 
maravilha! Que não sejamos nós mesmos a definir-nos como 
cristãos, mas sejam os outros, pelo testemunho da nossa vida, 
a dizer: «Tu és discípulo d’Ele: Vê-se nos teus valores, na tua 
mansidão, na tua capacidade em fazer o bem, em amar, em 
estar atento aos outros, em perdoar, em servir, em dar-te.» 
O cego de nascença, iluminado por Cristo, é um bom exem-
plo de um discípulo que descobriu Jesus e por isso foi capaz 
de responder aos múltiplos ataques contra Ele, mas a sua res-
posta baseou-se no testemunho da sua vida: «Eu era cego e 
agora vejo». Isto era indesmentível.  E contra factos não há 
argumentos. 
3. A Visão da paróquia, escrita à entrada da igreja de S. José, 
que está na raiz do nosso plano pastoral, tem bem claro este 
processo de crescimento e aprofundamento da fé «Nascemos 
do encontro pessoal com Cristo, crescemos na comunhão com 
Deus e com os irmãos, formamos discípulos que evangelizam 
com ousadia e servem com amor.»
Cada um de nós está algures numa etapa deste caminho, em-
bora com avanços e retrocessos. Que nesta Quaresma, demos 
mais um passo na afirmação da nossa fé em Jesus, Salvador 
do mundo, mais com as atitudes reveladoras da nossa iden-
tidade do que com as palavras, embora também estas sejam 
necessárias.
Rezemos por todos aqueles que estão a fazer um caminho de 
fé na nossa Unidade pastoral; Os que começaram agora com 
o novo percurso Alpha, os que já conhecem Cristo, mas que 
aprofundam a relação com Ele para  o testemunharem, ca-
minhando em células, (e são cerca de cem pessoas), os que 
fazem parte do grupo de formação de discípulos, os pais com 
filhos em catequese, que  quinzenalmente se encontram para 
também se enraizaram na fé e testemunharem Jesus aos seus 
filhos, os que caminham no percurso de catequese de adultos, 
os adolescentes e jovens em caminho  de catequese. E por 
todos nós, para que as nossas vidas sejam luz para os outros. 
Penso nos catecúmenos que vão ser batizados. Que o Senhor 
os proteja, os ilumine no seu caminho para a noite de Páscoa 
onde serão purificados, ungidos, lavados e iluminados, torna-
dos filhos de Deus e discípulos de Jesus no meio do mundo.

Dá-nos a Tua Luz para vermos a Luz 
Nos textos do último Domingo o sinal era a água. Do rochedo 
de Meriba brotou a água para saciar o povo sedento, do co-
ração de Jesus sentado na fonte de Jacob jorrou a água-viva. 
Hoje, os textos acrescentam mais um sinal prefigurador do 
batismo: a unção com óleo. Samuel unge David como rei de 
Israel e, a partir daí, o Espírito Santo fica n’Ele. Jesus unge os 
olhos do cego com lodo e a Sua saliva e depois manda-o la-
var-se na piscina de Siloé e ele fica curado. Os gestos que Je-
sus usa, unção e mergulho na água, transportam-nos imedia-
tamente para os gestos sacramentais do batismo de adultos, 
que iremos celebrar na Vigília Pascal, e também para fazermos 
memória do nosso batismo, renovando a nossa profissão de 
fé batismal.
1.O batismo é uma iluminação do nosso coração para «vermos 
a Deus», isto é, para nos abrirmos à fé daquele que é invisível. 
Os textos falam-nos que existem duas maneiras de ver. Há a 
visão do corpo, e a visão do coração. Quanto à primeira, não 
depende de nós. Só Deus pode agir através a nossa fé, mas 
sobre a segunda, depende de nós.  A cegueira dos fariseus, 
evocada por Jesus, é a do coração e da fé.  
Neste tempo de Quaresma podemos, também nós, descobrir 
qual é a nossa cegueira. A Igreja convida-nos, através destas 
leituras, a fazer o mesmo caminho de fé que fez o cego de 
nascença curado por Jesus. Precisamos de passar da escuridão 
para a luz, e cortar com as obras das trevas, cujos nomes “até 
é vergonhoso dizê-lo”( Ef 5,12).
2.O caminho da fé não é fácil.  Constatamo-lo pela nossa expe-
riência, mas é-nos explicado também através da cura do cego 
de nascença.  A sua cura ilustra a palavra de Jesus: «Eu sou 
a luz do mundo». Jesus é o Salvador, o que cura, o que dá 
a vida.  O cego de nascença andava nas trevas, agora a sua 
vida foi iluminada. O batismo é o sacramento da iluminação. 
Se imaginarmos a cena do encontro de Jesus com o cego de 
nascença, como se estivéssemos num filme, vemos dois mo-
vimentos contrários; por um lado, há o cego que avança na fé 
e vê cada vez mais claro, por outro lado, o grupo dos fariseus 
que se afunda cada vez mais na sua não fé e tapa os olhos para 
não ver. 
«Quem te curou?- perguntam ao cego de nascença.» Este 
respondeu: «O homem a quem chamam Jesus fez lama, es-
fregou-a nos meus olhos e disse-me: «vai-te lavar na piscina 
de Siloé». Vimos no Domingo passado a Samaritana descobrir 
progressivamente a identidade de Jesus. Hoje, vemos uma 
progressão semelhante, mas enquadrada num verdadeiro 
processo em quatro sessões de julgamento: Jesus é julgado 
pelos vizinhos do cego, pelos fariseus, de novo pelos fariseus, 


