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LEITURA I ( Jer 23, 1-6 )
Diz o Senhor: «Ai dos pastores que perdem e dispersam as 
ovelhas do meu rebanho!». Por isso, assim fala o Senhor, 
Deus de Israel, aos pastores que apascentam o meu povo: 
«Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes, sem 
terdes cuidado delas. Vou ocupar-Me de vós e castigar-
-vos, pedir-vos contas das vossas más acções – oráculo do 
Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de 
todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas 
pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei 
pastores que as apascentem e não mais terão medo nem 
sobressalto; nem se perderá nenhuma delas – oráculo do 
Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para 
David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará 
com sabedoria; há-de exercer no país o direito e a justiça. 
Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. 
Este será o seu nome: ‘O Senhor é a nossa justiça’».
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

LEITURA II ( Ef 2, 13-18 ) 
Irmãos: Foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, 
vos aproximastes d’Ele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, 
de facto, a nossa paz. Foi Ele que fez de judeus e gregos um 
só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, 
anulando, pela imolação do seu corpo, a Lei de Moisés com 
as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, Ele 
fez em Si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. 
Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só 
Corpo, levando em Si próprio a morte à inimizade. Cristo veio 
anunciar a boa nova da paz, paz para vós, que estáveis longe, 
e paz para aqueles que estavam perto. Por Ele, uns e outros 
podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito.  

NOVA COORDENAÇÃO DA CATE-
QUESE DE S. JOSÉ - A partir do início 
do novo ano pastoral em setembro, a 
catequese do 1º ao 6º ano, de S. José, 
terá uma nova equipa coordenadora 
chefiada pela Sofia Pereira.
Sofia Pereira é licenciada em Serviço 
Social, Pós-graduada em Análise e In-
tervenção Familiar, pela Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Coim-
bra.  
Durante 17 anos, coordenou respostas sociais de apoio à terceira 
idade, numa instituição de solidariedade social, em Aveiro. Deu 
aulas como docente convidada, durante 10 anos, na Escola Supe-
rior de Saúde de Aveiro. Coordenou o Núcleo Distrital de Aveiro 
da Alzheimer Portugal.  É certificada em Inteligência Emocional e 
Social e é educadora parental certificada pela Positive Discipline 
Association – EUA. Tem também formação na área do Mindful-
ness, sendo facilitadora certificada internacionalmente. 
Desde 2019, fundou a Academy4you e a Academia pais Sem pres-
sa, projetos aos quais se dedica atualmente a tempo inteiro. Au-
tora do conceito de “Gestão Consciente do Tempo”. Distinguida, 
em 2020, com o Selo Slow, pelo Slow Movement Portugal. 
É atualmente Presidente da Slow Movement Portugal. 
Na paróquia, integra a Equipa ALPHA de S. José e é catequista 
desde o ano passado. 

UM NOVO ESTILO DE CATEQUESE - Lembramos que a cateque-
se atualmente teve algumas modificações e já é, até ao quarto 
ano, exclusivamente familiar, o que significa que é assumida pe-
los pais que vêm com os filhos à missa e à catequese. Durante 
esta, os filhos estão com o catequista enquanto os pais estão 
numa sala ao lado com um ou uma animadora a refletir sobre 
a catequese e como ajudar os filhos a crescerem na fé.  Os tes-
temunhos que chegam até nós, da parte dos pais e dos filhos, é 
muito positivo e na semana passada pudemos ver aqui na folha, 
o testemunho de uma mãe em catequese familiar.

AGRADECIMENTO À ANTERIOR EQUIPA DE COORDENAÇÃO - 
A paróquia agradece com muito reconhecimento todo o trabalho 
da Helena Barreiros ao longo de quase 20 anos na liderança da 
catequese infantil. Com ela estiveram na coordenação, Ana Sofia 
Carvalho, Maria Lucinda Pereira e Elisa Serra a quem, em nome 
de toda a paróquia, manifestamos a nossa profunda gratidão. 

CATEQUESE DE ADOLESCENTES E DE PREPARAÇÃO PARA O 
CRISMA - Em S. José, depois do 6º ano, os adolescentes passam 
a frequentar o ASJ que é liderado por uma equipa de jovens mais 
velhos acompanhados por um padre que de vez em quando es-
tava com eles.  Primeiro foi o P. Diniz Filipe e, nestes últimos dois 
anos, o Francisco.  A partir de setembro, este acompanhamento 
será feito por um também jovem sacerdote que ficará a residir na 
casa paroquial e que entre outros trabalhos, fora da paróquia, se 
dedicará ao acompanhamento dos jovens da Unidade Pastoral, 
sobretudo do ASJ e do ano de preparação para o crisma.

JOVENS ALPHA DA UNIDADE PASTORAL ESTIVERAM REUNI-
DOS  - Os jovens de Coimbra que fizeram o Percurso Alpha, reu-
niram-se na Casa Paroquial de S. José e fizeram uma avaliação do 
que tinha sido para eles aquela experiência. Cada um, segundo 
os seus dons e carismas, quer pôr-se ao serviço da comunidade. 
Para já, como trabalho coletivo, pensou-se na formação de um 
coro para a missa vespertina de sábado para que, com escuteiros 
e ASJ, se possa fazer um coro que anime todas as missas vesper-
tinas.

VICENTINOS DA PARÓQUIA DE S. JOSÉ RETOMAM PEDITÓ-
RIO -  Ajude os pobres, partilhando com os Vicentinos de S. José. 
Com a pandemia, os pedidos de ajuda aumentaram e eles pre-
cisam da vossa ajuda. Deste modo, retomam o peditório à por-
ta da igreja uma vez por mês, no penúltimo fim de semana de 
cada mês.  Assim será feito peditório já na próxima semana, dias 
24 (sábado) e 25 (domingo), no horário das missas. Além de do-
nativos em dinheiro, aceitam-se também donativos em géneros 
alimentares (enlatados, arroz, massa…). Os pobres agradecem e 
Deus recompensa.

EVANGELHO ( Mc 6, 30-34 ) 
Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para junto de Jesus e 
contaram-Lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus 
disse-lhes: «Vinde comigo para um lugar isolado e descansai 
um pouco». De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a 
partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram, então, 
de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os 
afastar-se, muitos perceberam para onde iam; e, de todas as ci-
dades, acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primei-
ro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão 
e compadeceu-Se de toda aquela gente, porque eram como 
ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. 



REFLEXÃO

Pastores para reunir, fortalecer e orientar
Jesus é o pastor que se compadece das ovelhas que an-

dam dispersas, cansadas e desorientadas, mas é também 
o mestre que as forma e ensina.  O texto diz-nos que os 
Apóstolos, depois do seu envio missionário por Jesus, vol-
taram e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e ensinado. 
Era como se quisessem ser confirmados de que o que ti-
nham ensinado estava conforme àquilo que Ele lhes ensi-
nou a eles. Jesus forma discípulos para que eles se tornem 
apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Mas só serão 
bons apóstolos, mestres, evangelistas e pastores se apren-
derem a ser bons discípulos. 

O que é um discípulo de Jesus? É aquele que encontrou 
Jesus pessoalmente, no seio da Igreja, que lhe entregou 
a sua vida, que tomou a decisão de viver segundo o Seu 
ensino, em todos os aspetos da vida. Um discípulo está, in-
tencional e ativamente, comprometido com um processo 
contínuo de aprendizagem de Jesus e, inflamado com este 
encontro, partilha o Seu Caminho, Verdade e Vida com os 
outros.  Podemos perguntar-nos: “Já tomei a decisão de vi-
ver segundo o ensino de Jesus em todos os aspetos da mi-
nha vida e não só nalguns que me são mais fáceis aceitar? 
Estou intencionalmente comprometido com um processo 
de aprendizagem de Jesus?

 Feliz a comunidade cristã onde crescem o número de 
discípulos intencionais! isto é, daqueles que ativamente 
decidem entrar neste processo de seguimento do Mes-
tre. Como diz Sherry Weddell num célebre livro chama-
do “Formar discípulos intencionalmente, «A presença de 
um número significativo de discípulos muda tudo: o tom 
espiritual da paróquia, o nível de energia, atendimento, 
objetivos, o que os paroquianos pedem aos seus líderes. 
Discípulos rezam com paixão. Discípulos adoram. Discípu-
los dão com generosidade. Discípulos amam a Igreja e ser-
vem-na com generosidade e alegria. Discípulos têm fome 
de aprender mais sobre a sua fé. Discípulos enchem todas 
as formações na paróquia ou na Diocese.  Discípulos ma-
nifestam carismas e discernem vocações. Eles pedem para 
discernir o chamamento de Deus porque anseiam vivê-lo. 
Discípulos evangelizam porque realmente têm boas notí-
cias para partilhar. Discípulos partilham a sua fé com os 
seus filhos. Discípulos cuidam dos pobres e preocupam-se 
com os assuntos da justiça. Discípulos assumem os riscos 
do Reino de Deus.».( Forming Intentional Disciples,  Sherry 
A. Weddell, P. 80-81), edição em inglês)

Quando temos discípulos, começamos a ter pastores ou 
líderes. A palavra líder constrange algumas pessoas que di-
zem: “Eu não sou, nem quero ser líder de coisa nenhuma 
porque colocam na palavra um peso de autoridade e co-
mando que ela não tem.  Estou a pensar numa paroquiana 
que sempre disse que não tinha jeito nenhum para lide-
rar nada, mas aceitou ficar com o serviço de coordenação 
da adoração eucarística e telefona às pessoas ou manda 
mensagens e conversa com este e com aquele tentando 
influenciar para que seja adorador. Fá-lo tão discretamen-
te que é capaz de ver o que faz como um serviço humilde, 
mas não como uma ação de liderança. Mas o que faz é 
liderança humilde pois o bom líder é humilde, como Jesus, 
não se impõe, mas lidera pelo exemplo e pelo testemu-
nho. O líder é alguém que outros estão dispostos a seguir 
porque confiam nele. Um dia em Fontainebleu, França, 
num encontro de formação de células fiquei numa que era 
constituída por advogados, um médico, 2 professores e um 
investigador dos que me lembro.  Sabem quem era a res-
ponsável? Uma portuguesa chamada Maria Rosa que era 
senhora de limpeza. E o pároco disse-me: Eles não querem 
mudar para outra célula. A Maria é uma excelente líder 
que pelo seu exemplo os toca, os motiva e os influencia 

a tornarem-se discípulos-missionários. Quando nos torna-
mos discípulos, Jesus serve-se de nós e capacita-nos com 
os seus dons. 

No texto de hoje, Jesus convida os Doze depois do seu 
trabalho missionário, a descansarem um pouco e a terem 
um momento de partilha daquilo que viveram sem Ele es-
tar presente. Jesus faz o seguinte convite: «Vinde comigo 
para um lugar isolado e descansai um pouco». Faço aqui 
um parêntesis para dizer que agora em tempo de férias 
podemos acolher o convite de Jesus a descansar um pouco 
para nos revitalizarmos a nível de todo o nosso ser.  Muitas 
vezes, porém, vamos sozinhos para descansar e não ouvi-
mos o «vinde comigo». Muita gente cristã faz férias sem 
Deus ou férias pagãs onde apenas há tempo para descan-
sar o corpo se é que não se fica ainda mais cansado. Aque-
les que já decidiram intencionalmente ser discípulos que 
ouçam bem o convite de Jesus, «Vinde comigo descansar».

A segunda leitura, diz que Jesus pela sua cruz. derrubou 
o muro da inimizade que separava judeus e gregos fazendo 
deles um só povo. Ao longo da história da humanidade fo-
ram-se criando muitos muros de divisão entre os homens: 
Muros a separar homens e mulheres, escravos e homens 
livres, pretos e brancos, diferentes religiões, e por aí fora.  
Pela cruz, Jesus construiu uma ponte de  reconciliação de 
todos os homens com Deus fazendo de todos , um só povo, 
onde todos são irmãos e se podem aproximar do mesmo 
Pai  num só Espírito. E nós? Somos construtores de muros 
ou pontes? 

Às vezes causa tristeza os muros que algumas pessoas 
criam dentro da mesma Unidade Pastoral entre as paró-
quias de S. João Baptista e de S. José. No princípio parecia 
que o muro era construído só de um lado, mas depois foi-
-se percebendo que cada lado construía o seu.  Mas Deus 
e a Igreja convidam-nos a um trabalho comum e a criar 
pontes de grande colaboração. Aos discípulos-missioná-
rios o que interessa é a fecundidade e o crescimento da 
missão. Foi por causa da missão evangelizadora que se 
construíram as duas paróquias e é por causa da mesma 
missão que agora são chamadas a trabalharem em Unida-
de pastoral. Não gastemos as nossas energias em contruir 
muros, mas em construir pontes de união e de comunhão 
como o Mestre nos manda. Já temos uma só Equipa de 
Animação Pastoral, passaremos a ter um único Conselho 
Pastoral da Unidade pastoral, já é frequente vermos pes-
soas nas atividades diversas feitas num lado e noutro e a 
maior parte das pessoas já ultrapassou isso ou nunca teve 
esse problema. Quanto mais unidos mais fortes na missão.


