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LEITURA I ( Jonas 3, 1-5.10 )
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: 
«Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a men-
sagem que Eu te direi». Jonas levantou-se e foi a Nínive, confor-
me a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos 
de Deus; levava três dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, 
caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: «Daqui 
a quarenta dias, Nínive será destruída». Os habitantes de Nínive 
acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de 
saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas 
obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do 
castigo com que os ameaçara e não o executou.
SALMO RESPONSORIAL: 

Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. 

LEITURA II ( 1 Cor 7, 29-31 ) 
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, 
os que têm esposas procedam como se as não tivessem; os que 
choram, como se não chorassem; os que andam alegres, como se 
não andassem; os que compram, como se não possuíssem; os que 
utilizam este mundo, como se realmente não o utilizassem. De fac-
to, o cenário deste mundo é passageiro.

EVANGELHO ( Mc 1, 14-20 ) 
Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e co-
meçou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: «Cumpriu-se o 
tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai 
no Evangelho». Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e 
seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pes-
cadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores 
de homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pou-
co mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que 
estavam no barco a consertar as redes; e chamou-os. Eles deixaram 
logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus.

VIDA PAROQUIAL EM TEMPO DE PANDEMIA
Entrámos novamente em confinamento geral, missas incluídas.
EUCARISTIA: como no primeiro confinamento, celebraremos missa 
online todos os dias, às 19:00, desta vez a partir de S. João Baptista, 
e ao Domingo será às 11:00. Só poderá estar dentro da igreja um 
máximo de 10 pessoas para os serviços de leituras, sacristia e pe-
queno coro.
As missas à semana pode ter  intenções que serão lidas no início. 
Estas podem ser enviadas diretamente para o e-mail da: 
   paróquia de SJBaptista   -   igrejasaojoaobaptista@gmail.com  
   paróquia de SJosé    -          igrejasaojosecoimbra@gmail.com
Todas as transmissões serão publicitadas nos nossos sites ( www.
igrejasaojose.pt e www.paroquiasaojoaobaptista.net ), nas nossas 
páginas Facebook ( http://fb.me/paroquiasaojoaobaptistacoimbra 
e http://fb.me/paroquiasaojosecoimbra ) e no nosso canal Youtube 
( https://www.youtube.com/c/SãoJoséeSãoJoãoBaptistaCoimbra ).
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: passa também para online nas terças, 
quartas e quintas feiras das 8:00 da manhã às 23:0h, com a interrup-
ção para a missa às 19:00.
ORAÇÃO DO TERÇO: será rezado antes da missa, às 18:30, também 
online.
A catequese que já estava a ser online em ambas as paróquias, con-
tinua. O Alpha continua online e com frutos visíveis. As células já 
estão a funcionar online há tempos, o Say Yes também, e assim deve 
continuar. Todas as reuniões de Conselhos económicos, equipas de 
animação pastoral, conselho pastoral e comissões várias, passam 
para online.  Assim, segundo a lei de Lavoisier, “nada se perde, tudo 
se transforma.”
INÍCIO DO PERCURSO CATEQUÉTICO S. JOSÉ: Iremos também dar 
início a um percurso catequético a que demos o nome de S. José, por 
dois motivos: 1º, por estarmos no ano de S. José e queremos tê-lo 
presente em muitas das coisas que fare-
mos; 2º, porque Ele foi um bom Pai afetivo 
e educador da fé de Jesus.  A formação que 
deu a Jesus era fundamentalmente viven-
cial, vinha do exemplo, mas muitas vezes 
deve também ter-lhe falado das verdades 
da fé judaica e, juntamente com Maria, en-
sinou-lhes as orações do seu povo. A fé tem 
duas dimensões inseparáveis que em latim 
se dizem fides qua e fides quae. A fides qua 
é a parte subjetiva da fé, a experiência ínti-
ma da relação com Deus que cada um vive 
no segredo do seu coração. A fides quae é a 
parte objetiva daquilo em que acreditamos 
e que podemos sintetizar nos artigos do símbolo da fé, o credo. No 
percurso S. José pretendemos transmitir a fé nestas duas dimensões.  
Começará no dia 4 de fevereiro às 21: 30, e será às quintas-feiras. É 
aberto a todos os que quiserem aprofundar a sua fé e conhecê-la 
melhor também do ponto de vista da razão. Inscreva-se no nosso 
site para receber o link de acesso ao percurso.
GRUPO DE ORAÇÃO - será online, por Zoom, das 21h30 até às 
22h30. Por questões de segurança, para eveitar o acesso por parte 
de intrusos, há duas formas de obter o link de acesso: por email, 
preenchendo o formulário http://bit.ly/38JuKjw ou acedendo a um 
dos nossos sites (o link será lá disponibilizado a partir das 21h00).
PERCURSO ALPHA - já convidou alguém? Em SJosé o percurso ar-
ranca dia 29 de Janeiro, online, com o 1º tema “Quem é Jesus?”; em 
SJBaptista, a sessão de apresentação Vinde e vêde será dia 29 de Jan, 
às 21:15, também online. Sempre à sexta, durante 10 semanas se-
guidas. Increva-se ou envie inscrições para saojoaobaptista.alpha@
gmail.com ou alpha.sao.jose@gmail.com

Deus todo-poderoso e eterno, dirigi a nossa vida segundo a 
vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos 

de boas obras, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.



REFLEXÃO

Jesus partiu para a Galileia e é aí que começa a sua pre-
gação: quer dizer, a Boa Nova do Reino de Deus vem da 
Galileia, essa região suspeita, da qual se perguntava “de 
lá pode vir alguma coisa boa?”. E Jesus começa a pro-
clamar: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de 
Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
«Cumpriu-se o tempo!» O povo de Israel tem uma noção 
de história muito particular: não é circular, mas linear. 
Para ele, a história não é um contínuo recomeço, mas 
tem um SENTIDO, quer dizer, um significado e uma dire-
ção. Há um princípio e um fim da história e é no quadro 
desta história humana que Deus desenvolve o seu pro-
jeto de Aliança com a humanidade. Dizer «Cumpriu-se o 
tempo», quer dizer que chegámos à meta, ao fim. Este 
fim é o Dia do Senhor, em que “O Espírito será derrama-
do sobre toda a carne” segundo a promessa do profeta 
Joel (Joel 3,1). João Baptista viu na vinda de Jesus o cum-
primento desta promessa quando disse: «Eu batizo-vos 
na água, mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo». É esta a 
Boa Nova, o Evangelho:  O dia de Deus vem, “O Reino de 
Deus está próximo”,(literalmente no texto grego, o Rei-
no de Deus aproximou-se), o que quer dizer duas coisas: 
primeiramente, o reino de Deus é dom que só temos de 
acolher. É Ele que se aproxima, por dom da graça divi-
na. Segundo, é  já uma realidade. O Reino de Deus já se 
aproximou, já está no meio de nós. No batismo de Jesus 
os céus abriram-se e o céu comunicou com a terra. A con-
versão à qual Jesus nos convida consiste simplesmente 
em acreditar que o dom de Deus é atual e é gratuito. Isto 
permite-nos compreender a expressão «Convertei-vos e 
acreditai na Boa Nova». Em português o «e» quer dizer 
«além disso, além do mais»; e então a expressão pode ser 
entendida com a lemos habitualmente: “convertei-vos e, 
além do mais, acreditai na Boa Nova”; mas, em grego, o 
«e» quer dizer também “isto é”; a expressão ganha então 
um sentido diferente daquele em que costumamos ler: 
“Convertei-vos, isto é, acreditai na Boa Nova.” Converter-
-se é acreditar no Evangelho, acreditar que a Notícia é 
Boa, que Deus é amor e perdão, que Ele nos ama com um 
amor gratuito e que o seu amor é para todos. E realmen-
te acreditar nisto é uma grande conversão, uma grande 
mudança do coração, pois na nossa cultura, formação e 
hábitos, «não há almoços grátis». Temos muita dificulda-
de em aceitar a gratuidade do amor de Deus. É por isso 
que a primeira leitura que nos é proposta este Domin-
go é tirada do livro de Jonas que diz fundamentalmente 
o seguinte: primeiro,  Deus quer a salvação de todos os 
homens e não só de alguns privilegiados; segundo, vede 

o exemplo de Nínive, Deus só espera um gesto da vossa 
parte, que manifesteis a sua fé no seu amor salvador e 
no seu perdão para serdes salvos. Nesta história tão bela 
do profeta Jonas, manifesta-se bem a diferença de pen-
sar do profeta Jonas e do pensar de Deus. Deus vê um 
povo numeroso que corre o risco de morrer da sua má 
conduta e Jonas tem um coração ainda muito reduzido 
à esfera do seu povo. Não está disposto a correr riscos 
por causa da salvação de um povo inimigo de Israel.  A 
verdade é que este povo, ao contrário de Israel, quando 
escuta a pregação de Jonas, converte-se e faz penitên-
cia, para desconsolo de Jonas. O episódio final do rícino 
é uma verdadeira lição de pedagogia, maneira de Deus 
fazer compreender a Jonas «Tu não és um bom profeta 
se não amas como eu todos os homens». 
Que gesto fareis para lhe manifestar a vossa fé? É neste 
sentido que Paulo diz na sua segunda carta aos Corín-
tios: «Deixai-vos reconciliar com Deus», o que quer di-
zer: “Acreditai que o seu desígnio é benevolente. Deixai 
de vos comportardes como Adão que pensava que Deus 
era mal-intencionado!” A palavra conversão em hebrai-
co tem o sentido de «dar meia volta, voltar-se». Se nos 
voltamos para Deus, vê-lo-emos tal como Ele é, quer 
dizer, Deus de amor e de perdão. Foi esta a descoberta 
do filho pródigo quando disse: “Levantar-me-ei e irei ter 
com meu pai”. E voltou-se na direção contrária àquela 
que vinha seguindo até ali. Deu meia volta, converteu-se, 
mudou a direção da sua vida.
O reino de Deus aproximou-se dos primeiros discípulos 
quando Jesus passou e os chamou. Como em toda a vo-
cação, há sempre duas fases, a do chamamento e a da 
resposta. Jesus passa, vê-os, e chama-os: a iniciativa é 
d’Ele; para os discípulos de ontem e para nós, os discí-
pulos de hoje, é o reino que se aproxima de nós e nos 
chama a entrar nele; quanto à resposta dos primeiros, 
é-nos dito: «Imediatamente, deixando as redes, segui-
ram Jesus».  Jesus disse-lhes: «Vinde comigo e farei de 
vós pescadores de homens.» Ele não lhes promete algu-
ma coisa para eles próprios, mas para os outros. Associa-
-os ao seu trabalho, à sua missão. Repescar os homens 
para os colocar no caminho de Deus, como fez Jonas com 
a sua pregação.  Todo o discípulo, de ontem e de hoje, é 
chamado por Jesus para o mesmo. Entrar no seguimento 
de Jesus para participar também na sua missão, chamar 
os homens para o caminho de Deus. É isto ser discípulo-
-missionário.
Que Deus aumente em nós o desejo e a graça de viver-
mos como discípulos que O seguem e como missionários 
que apontam o caminho para Jesus que veio para que 
todos tenham vida e a tenham em abundância.


