
1ª LEITURA (Ex 3, 1-8a.13-15)  

Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu 

sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do 

deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe 

então o Anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma 

sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que 

a sarça não se consumia. Então disse Moisés: «Vou aproximar-

me, para ver tão assombroso espectáculo: por que motivo não 

se consome a sarça?». O Senhor viu que ele se aproximava 

para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: «Moisés, 

Moisés!». Ele respondeu: «Aqui estou!». Continuou o Senhor: 

«Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 

que pisas é terra sagrada». E acrescentou: «Eu sou o Deus de 

teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob».  

Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. 

Disse-lhe o Senhor: «Eu vi a situação miserável do meu povo no 

Egipto; escutei o seu clamor provocado pelos opressores. 

Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos 

egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde 

corre leite e mel». Moisés disse a Deus: «Vou procurar os filhos de 

Israel e dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’. Mas se 

me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes?». 

Disse Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu: 

«Assim falarás aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-

me a vós». Deus disse ainda a Moisés: «Assim falarás aos filhos de 

Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de 

Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para 

sempre, assim Me invocareis de geração em geração’».  
 

SALMO RESPONSORIAL  

O Senhor é clemente e cheio de compaixão.  
 

2ª LEITURA  (Cor 10, 1-6.10-12) 
Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos 

debaixo da nuvem, passaram todos através do mar e na nuvem e no 

mar, receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o 

mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida 

espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava: 

esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, 

pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos 

servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles 

cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo 

perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para 

servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que 

chegámos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé 

tome cuidado para não cair. 

 

EVANGELHO (Lc 13, 1-9) 

Naquele tempo, vieram 

contar a Jesus que Pilatos 

mandara derramar o 

sangue de certos galileus, 

juntamente com o das 

vítimas que imolavam.  
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 PEREGRINAÇÃO A LURDES: daqui a menos de um mês, de 25 a 29 de 

abril, ainda há alguns lugares vagos. Mais informações numa das secreta-

rias. Inclui ainda, para além da experiência espiritual própria do Santuário 

de Lourdes, a visita a Burgos, Loyola, passagem por Madrid e visita a Ávi-

la. 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

VIA SACRA: Na próxima sexta-feira, pelas 21h15, animada pelos profes-
sores de apoio aos emigrantes. 
 
LEGIÂO DE MARIA : Festa da Ácies, no próximo domingo 31 de março 
pelas 15h00 no Centro Paroquial Irmã Lúcia no Loreto. Convidam-se 
membros auxiliares. 
 
VISITA PASTORAL :  já estão disponíveis no site da paróquia registos foto-
gráficos das diversas visitas do nosso bispo, D. Virgílio Antunes. Visite 
www.igrejasaojose.pt . Está lá também disponível a apresentação do 
projeto proposta de requalificação dos espaços físicos da igreja e anexos. 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

 

REUNIÃO DE LÍDERES CPE: Segunda-feira, dia 25 às 21:30h 

 

RECEITA DO ALMOÇO GOEZ: grão a grão, vamos avançando. O almoço do 

fim de semana passado, de sabores goeses, que juntou perto de 180 

pessoas, rendeu 890€. Juntos conseguimos! 

 

ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DA VISITA PASTORAL : no próximo domin-

go, 31 de março, teremos na igreja um almoço de encerramento da visita 

pastoral do nosso bispo à paróquia. O preço, calculado por forma a cobrir 

os custos, será de 6€/adulto e a ementa será Vitela Estufada. Será acima 

de tudo um momento de confraternização em comunidade que contará 

com a presença do Sr Bispo, D. Virgílio Antunes. 

 

CALENDÁRIO DA VISITA PASTORAL  

28 a 31 de Março de 2019 

Quinta-feira 28.03 : 
09h00: Acolhimento na igreja e oração pela visita pastoral 
10h00: Visita à Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores 
11h00: Visita à Esc. Art. do Conservatório de Música de Coimbra. 
13h00: Almoço com o Sec. Ex. Alpha e  com a Eq. não executiva  
14h30: Visita à APCC – Ass. de Paralisia Cerebral de  Coimbra 
15h00: Visita aos Bombeiros Sapadores 
16h00: Visita à Capela do Areeiro 
17h00: Visita a uma pessoa doente ou só.  
18h30: Catequese familiar (1º ano)  
19h30: Adoração ou vésperas 
20h00: Jantar com a Célula S. José em casa do José Ferreira 
Sexta-feira 29.03 : 
09h30: Visita à Escola do 1º Ciclo do Areeiro. 
10h15: Escola Alice Gouveia  
11h00: Visita ao Polo II  
12h00: Visita à Escola de Hotelaria 
13h00: Almoço na Escola de Hotelaria  
15h00: Atelier do Tempo e do Saber  
16h00: Visita ao Atrium Solum 
16h30: Café na pastelaria Vasco da Gama. 
18h00: Encontro com os adolescentes (9º e 10º) 
19h30: Vésperas. 
20h00: Sessão Alpha 
Sábado 30.03 : 
11h00: Visita ao Montepio  
13h00: Almoço partilhado com os pais e crianças da catequese 
14h00: Reunião com as crianças e pais da catequese familiar. 
16h00: Lanche 
17h30: Missa presidida pelo Sr. Bispo 
18h30: Encontro com todos os grupos da paróquia. 
Domingo 31.03 : 
10h15: Visita  Capela de Sto António da Portela à Com ortodoxa. 
11h00: Missa paroquial: Pontifical 
13h00: Almoço final na igreja com Dança das Vitaminas. 



 
Oração 

 

 

Senhor, toda a nossa vida é para Ti um permanente ato criador.  

Em cada dia tens para connosco os cuidados de um zeloso  

vinhateiro, que faz do seu labor a sua alegria.  

Olhas para nós com a confiança de que um dia daremos o fruto 

esperado. Amas tão profundamente a Criação, que não desistes de 

nenhuma obra das Tuas mãos. 

Ajuda-nos a descobrir, alegremente,  

em cada dia a Tua persistência em amar-nos. 

Cultiva-nos, Senhor. Não permitas que morramos antes do tempo, 

por preferirmos uma esterilidade que é auto contemplação e orgu-

lho. Ajuda-nos a sermos firmes no nosso compromisso de conver-

são, para que a renovação da nossa vida seja sempre um sinal da 

Tua bondade e do nosso acolhimento.  

Queremos ser terra fecunda. Cultiva-nos, Senhor. 

 

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
 
 

JUNTOS NUMA SÓ FAMÍLIA HUMANA : muitos de nós nos teremos 

dado conta que na semana passada decorreu a Semana Nacional Cári-

tas, promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa. Há que “cuidar 

do mundo”, cuidando “da qualidade de vida dos mais pobres”. A soli-

dariedade não pode permanecer no abstrato, se temos «consciência 

de habitar numa casa co-

mum que Deus nos confiou». 

A missão da Cáritas é des-

pertar para esta solidarieda-

de no concreto, comprome-

tidos que estamos na trans-

formação do mundo em que 

vivemos para que seja, cada 

vez mais, uma terra de ir-

mãos. Para que juntos viva-

mos verdadeiramente numa 

só família humana. O ofertó-

rio do dia de hoje destina-se 

à Cáritas Diocesana.  

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS: Será na quinta-feira, dia 28 de março a 

terceira conferência com o tema “Acolher o idoso”, com  

entrevista a Marisol Simões e Armando Garcia (Centro de Acolhimento 

João Paulo II) e com Cristiana Correia (Conferências Vicentinas de Co-

imbra) . Voltamos a lembrar que irão decorrer no auditório do Colégio 

de S. Teotónio, a partir das 21h00.  

RETIRO DE QUARESMA : O Instituto Universitário Justiça e Paz convida 

a comunidade académica e a comunidade em geral a participar num 

dia de Retiro de Quaresma, no próximo sábado dia 30 de março, ori-

entado por D. António Couto, Bispo de Lamego, no mesmo Instituto, 

que nos oferece - com as suas salas e espaços envolventes como o 

Jardim Botânico - condições excelentes para este tipo de encontro de 

reflexão.  O tema será «Cristãos enamorados» - O encanto da revela-

ção de Deus, a beleza da experiência crente. O custo de inscrição é de 

7€ (4€ para estudantes), refeição não incluída (6€). 

CONFERÊNCIA SOBRE O SANTO SUDÁRIO pelo Prof Vítor Lobo: Embo-

ra já a tenhamos anunciado anteriormente, lembramos que será  já na 

próxima quarta-feira, dia 27 de março, no Departamento de Engenha-

ria Mecânica do Polo II da Universidade. Será uma palestra sobre o 

Santo Sudário na perspetiva de um cientista, neste caso o Professor 

Vítor Lobo, catedrático jubilado do Departamento de Química da Uni-

versidade que desde há uns anos se tem dedicado com grande paixão 

a este assunto.  

CONCERTO PSALTERIUM : no próximo Domingo, 31 de março, pelas 

16h30, na igreja de S. José, haverá um concerto de abertura das come-

morações do 20º aniversário do Grupo de Capela Gregoriana Psalteri-

um. A entrada é livre e gratuita. 

 

  

 

Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal castigo, 

esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? 

Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos 

do mesmo modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao 

cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos 

os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não 

vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus 

disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha uma figueira 

plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, 

mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que 

venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-

la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas o 

vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que 

eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez 

venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano». 
 

 

MEDITAÇÃO  
 
 

DEUS ENVIOU-ME A VÓS    
 

Na visita pastoral do Pastor da Igreja local que é a Diocese, 
escolhemos para título estas 
palavras de Deus a Moisés da 
primeira leitura de hoje: “Assim 
falarás aos filhos de Israel: O que Se 
chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós». 
Deus envia Moisés para libertar o 
povo da escravidão do Egipto e o 
trazer à liberdade, para o retirar da 
escravidão e das trevas e o levar 
para a liberdade e para a luz. Ao 
longo da história Deus não cessou 
de vir ao nosso encontro, através 
de homens escolhidos por Ele, 
convidando-nos à conversão e a 
adquirir um coração novo. Jesus, a 
palavra de Deus feita carne, 
começou a sua atividade messiânica com estas palavras: O Reino de 
Deus chegou, convertei-vos e acreditai na Boa Nova. A sua vida foi 
um convite cada vez mais profundo a esta mudança do coração. Mas 
com o passar do tempo Jesus vai dando conta que a maioria não 
responde ao seu apelo e fica na mesma. São muitos os que têm 
curiosidade de o ouvir e até gostam dele mas não se abrem ao Reino 
de Deus e abandonam-no quando as suas palavras não são 
agradáveis como aconteceu com a pregação de Jesus sobre o pão da 
vida em que só ficaram os doze. Então Jesus parece que começa a 
carregar mais na tonalidade do apelo à conversão para que as 
pessoas não se percam. O texto de hoje parece bem carregado: “Se 
não vos converterdes morrereis todos de modo semelhante”. A 
parábola que se segue é um aviso amoroso de quem faz tudo para 
nos chamar à responsabilidade pelas nossas escolhas para não 
adiarmos sine die a nossa conversão: Ela termina de uma forma 
aberta, para que cada um tire as conclusões. Quem é a figueira que 
não dá fruto ano após ano e que merece ser cortada? 
O que está acontecer na igreja é um aviso amoroso de Jesus à Sua 
Igreja, e sublinho em negrito Sua, porque Deus ama a Igreja que 
redimiu pelo sangue da sua cruz e vem ao seu encontro para que se 
converta e viva. A Igreja, é verdade, precisa de reformas, de uma 
adaptação aos novos tempos, mas isso não terá efeito nenhum se 
não voltar humildemente para o Senhor convertendo-se a Ele de 
todo o coração. 
Que Deus nos dê a graça de O escutarmos enquanto é tempo. No 
nosso bispo ele vem ao nosso encontro para nos falar, nos advertir, 
nos ensinar, nos exortar e nos encorajar. Possamos nós acolhê-lo 
como quem acolhe o Senhor e escutá-lo como quem escuta o 
Senhor, não só com curiosidade de sabermos o que vai dizer mas 
prontos a abrir o coração para mudar. 
“Deus de Israel, olhais dos céus e vede; visitai esta vinha que a vossa 
mão direita plantou, do rebento que fortalecestes para vós.” 


