
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - hoje é o Domingo da 
partilha. No mês passado, partilhámos um total de 1408,97€, 
sendo que 635€ correspondem à partilha numerada.
SÃO JOSÉ - PASSEIO DOS CATEQUISTAS - próxima segunda feira.
PERCURSO SÃO LUCAS - termina na próxima terça feira, dia 26 
de abril, com a última sessão.
GRUPO DE ORAÇÃO - na próxima quarta feira às 21h30 em 
SJBaptista - contará com a presença do Pe Francisco.
SJBAPTISTA - CONSELHO ECONÓMICO - reúne 4ªfeira.
SJBAPTISTA - COMISSÃO DE FESTAS - reúne na próxima quarta 
feira, pelas 21h30, nas salas da catequese.
SJBAPTISTA - FESTA DO PAI NOSSO - para as crianças do 2º ano 
da catequese - próximo Domingo durante a eucaristia Domini-
cal paroquial - 11h00.
CONFERÊNCIA SOBRE PASTORAL DA CULTURA - a Unidade Pas-
toral de S. José e S. João Batista está a iniciar um trabalho no 
âmbito da Pastoral da Cultura, no sentido de procurar encon-
trar formas de avançar na evangelização da cultura uma das 
«periferias existenciais» do nosso tempo. Deste modo, a equi-
pa da UP para a cultura, convidou o Sr. Prof. Dr. José Carlos 
Seabra Pereira, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral 
da Cultura, para fazer uma conferência, seguida de discussão, 
no próximo dia 28 de Abril, pelas 21h30, no salão paroquial de 
S. José.  A conferência é aberta a todos.
ASSEMBLEIA DO MOVIMENTO CARISMÁTICO - amanhã, dia 25 
de Abril, no salão paroquial de S. José.
O Movimento Carismático surgiu na Igreja depois do Concílio 
Vaticano II e tem sido uma corrente de renovação espiritual, 
pela força do Espírito Santo, que refrescou a Igreja inteira fa-
zendo surgir muitas vocações para o sacerdócio, novas comu-
nidades religiosas, monásticas e seculares. É bem conhecido o 
fenómeno das Novas Comunidades que vieram renovar o teci-
do eclesial e missionário da Igreja. Do Movimento carismático 
surgiram também vários percursos para o anúncio do evan-
gelho e muitas outras realidades que têm por base comum a 
experiência do Espírito Santo também conhecida com o nome 
de efusão do Espírito Santo. É esta experiência de encontro 
com Cristo vivo  e ressuscitado na força do Espírito que fez 
com que o renovamento seja conhecido pela sua expressão 
em grupos de oração espontânea e alegre do louvor de Deus, 
da escuta da Palavra e do exercícios dos carismas do Espírito.
Esta assembleia é aberta a quem quiser participar.
CONCLUSÃO DO PERCURSO DE ALPHA CASAIS - Foram 28 ca-
sais que fizeram o percurso que durou 8 sessões sempre ao 
sábado. Uma dezena de casais são cá de Coimbra e os outros 
são de várias partes do país, pois foi um percurso online. Este 
encontro final é festivo. Geralmente o padre não participa no 
percurso, mas neste último está presente para ouvir os tes-
temunhos e dar uma palavra de incentivo aos casais. Vão ser 
propostas aos casais pequenos grupos de casais existentes na 
Unidade pastoral onde podem continuar a aprofundar a sua 
caminhada e casal.
NA FORÇA DO ESPÍRITO - recordamos este fórum organizado 
pela Comunidade Emanuel que este ano será em Coimbra, no 
salão paroquial de São José, no fim de semana de 7 e 8 de 
maio. Virão de fora várias dezenas de pessoas que precisam 
de alojamento: é pedido a quem possa colaborar que se ins-
creva numa das secretarias. 

LEITURA I ( Actos 5, 12-16 )
Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-se muitos milagres e pro-
dígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reu-
niam-se todos no Pórtico de Salomão; nenhum dos outros se 
atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma mul-
tidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor 
pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e 
colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passa-
gem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. 
Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, 

trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros e todos 
eram curados.
SALMO RESPONSORIAL: 
Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre.
LEITURA II ( Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ) 
Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza 
e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por cau-
sa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Se-
nhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, 
semelhante à da trombeta, que dizia: «Escreve num livro o que 
vês e envia-o às sete Igrejas». Voltei-me para ver de quem era 
a voz que me falava; ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro 
e, no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do 
homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com 
um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas 
ele poisou a mão direita sobre mim e disse-me: «Não temas. Eu 
sou o Primeiro e o Último, o que vive. Estive morto, mas eis-Me 
vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da 
morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as 
presentes como as que hão-de acontecer depois destas».
EVANGELHO ( Jo 20, 19-31 ) 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as 
portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A 
paz esteja con-
vosco». Dito 
isto, mostrou-
-lhes as mãos 
e o lado. Os dis-
cípulos ficaram 
cheios de alegria 
ao verem o Se-
nhor. Jesus dis-
se-lhes de novo: 
«A paz esteja 
convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, so-
prou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a 
quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos Doze, cha-
mado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-
-lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter 
o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». 
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé 
com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se 
no meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a 
Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua 
mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». 
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Je-
sus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem te-
rem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus 
discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram 
escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, 
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 

Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l 2

4.
04

.2
02

2 
—

 D
O

M
IN

G
O

 II
 D

A 
PÁ

SC
O

A



Reflexão
Que belos estes textos bíblicos ouvidos durante toda a oita-

va da Páscoa e nos tempos que se vão seguir! 
Eles falam-nos do grande acontecimento que marcou a his-

tória humana com a ressurreição de Cristo, leva-nos ao encon-
tro das testemunhas que viram o Senhor ressuscitado e come-
ram e beberam com Ele depois de ressuscitado dos mortos. 
Mostram-nos a sua dificuldade em acreditar nos sinais que Ele 
lhes dava para se abrirem à fé na sua ressurreição e ao signifi-
cado que isso tinha. As dúvidas de Tomé expressam e personi-
ficam as dúvidas dos apóstolos e de tantos Tomés ao longo da 
história.  Mostram-nos também como o Espírito de Jesus lhes 
foi «abrindo o entendimento» para compreenderem o sentido 
das escrituras e chegarem à conclusão de que, de facto, era Ele 
que tinha ressuscitado dos mortos.

Logo que os discípulos, pela ação do Espírito que Ele lhes 
transmite, processam o que aconteceu a Jesus e que, de facto, 
“Ele vive pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e 
dos abismos”, é o mesmo Espírito que os envia a proclamar o 
anúncio daquilo que foram testemunhas. Diz-lhes Jesus res-
suscitado: «Assim como o Pai me enviou também eu vos envio 
a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o 
Espírito Santo». Páscoa e Pentecostes fazem uma unidade in-
separável. São duas faces do mesmo mistério pascal.

A Igreja começou o seu caminho na história com este Pri-
meiro anúncio, cheio de vida, que os  apóstolos transmitiram 
aos que encontraram e que nós andamos a ouvir nos atos dos 
Apóstolos durante toda a semana: “O Deus de Abraão, de 
Isaac e de Jacob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Servo 
Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, 
(…) Negastes o Santo e o Justo e pedistes a libertação dum 
assassino; matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-O 
dos mortos, e nós somos testemunhas disso. (…) Foi assim que 
Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de 
todos os Profetas: que o seu Messias havia de padecer. Portan-
to, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos peca-
dos sejam perdoados.”

Este anúncio cheio do Espírito Santo, tocava os corações de 
pedra e transformava-os em corações de carne conforme a 
profecia de Ezequiel: «Dar-vos-ei um coração novo e infundirei 
em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração 
de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós 
o meu espírito e farei que vivais segundo os meus preceitos, 
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.”( Ez 36, 
26-28). Tomé pode ver o coração aberto de Jesus e isso abriu 
também uma ferida no  seu coração que o levou ao arrepen-
dimento pela sua incredulidade e à proclamação mais alta da 
fé cristã: « meu Senhor e meu Deus”. O arrependimento e a 
conversão à fé só acontecem depois do nosso coração de pe-
dra ser quebrado pela experiência do amor e da misericórdia. 
Então tudo estremece em nós e pode surgir o homem novo, 
que recebeu um coração novo e um espírito novo.

Estes textos do novo testamento acordam-nos para uma ex-
plosão de novidade e mostram-nos como o cristianismo surgiu 
na história como uma força irradiante de vida. Anunciava um 
mundo novo porque Cristo ressuscitado, o Homem novo ti-
nha, pela sua ressurreição de entre os mortos, criado um novo 
céu e uma nova terra onde habitará a justiça. Deixou-lhes um 
Mandamento Novo, e até um dia novo, o Domingo. 

Mas, como escreveu um autor espanhol, Juán Martin Velas-
co no seu livro sobre a transmissão da fé «O cristianismo, que 
supôs uma mudança radical e uma novidade na história huma-
na, e que durante séculos interveio na maior parte das suas 
transformações importantes, parece ter chegado fatigado a 
estas últimas etapas do seu caminho. Desde a mudança histó-
rica que conhecemos como «Modernidade», a Igreja, alinhada 
durante muitos anos com os que pretendiam manter o regime 
antigo, terminou aparecendo como uma instância a superar 
ou uma realidade superada.» Hoje, a grande maioria das pes-
soas do mundo ocidental vêm o cristianismo e a Igreja como 
uma coisa velha, ultrapassada e aborrecida e muitos pensam 
até que tudo é falso. Por isso, desligaram-se da Igreja. E este 
fenómeno que começou nos grandes centros urbanos, chegou 
já aos mais pequenos recantos do nosso mundo.»

Qual a perspetiva de futuro para a Igreja de Cristo?
É um futuro de esperança. Mas não como talvez nós espera-

mos. Deus diz-nos. «não temas: Eu sou o Primeiro e o último. 
O que vive.» E isso é fonte de toda a esperança. Estou conven-
cido interiormente que Deus vai conduzir as coisas para uma 
Igreja que se parecerá mais com a Igreja primitiva, pequena, 
humilde, mas cheia de vida. Quando há uns anos li o que o 
futuro papa Bento XVI disse em 1969 em 5 lições radiofóni-
cas na Alemanha, fui confirmado na minha intuição de que 
é por aqui que O Espírito nos irá conduzir. A última lição que 
foi lida no dia de Natal tinha todo o teor de uma profecia: “Da 
crise atual – afirmava – surgirá uma Igreja que terá perdido 
muito. Será menor e terá que recomeçar mais ou menos do 
início. Já não será capaz de habitar os edifícios que construiu 
em tempos de prosperidade. Com a diminuição dos seus fiéis, 
também perderá grande parte dos privilégios sociais”. Reco-
meçará com pequenos grupos, com movimentos, e isto graças 
a uma minoria que terá a fé como centro da experiência. “Será 
uma Igreja mais espiritual, que não subscreverá um mandato 
político cortejando seja a Esquerda, seja a Direita. Será pobre 
e se converterá na Igreja dos indigentes”.

O que Ratzinger expunha era um “longo processo”, mas, 
quando passar todo o trabalho, surgirá um grande poder de 
uma Igreja mais espiritual e simplificada”. Então, os homens 
descobrirão que vivem num mundo de “indescritível solidão”, 
e quando perceberem que perderam a Deus de vista, “lembra-
rão o horror de sua pobreza”. Então, e apenas então, verão “a 
esse pequeno rebanho de crentes como algo completamente 
novo: descobri-lo-ão como uma esperança para eles próprios, 
a resposta que sempre haviam buscado em segredo”.

Onde se tem patriarcas como Cirilo I da Rússia a defender a 
guerra em nome de Deus e da pátria, ou noutros lados, onde 
se quer manter a todo o custo o status quo, essa igreja vai 
morrendo. Por toda a Europa está a acontecer o que disse 
Ratzinger. Porém, ao mesmo tempo, das cinzas de uma igreja 
antiga e poderosa, representada na catedral de Paris destruída 
pelas chamas, está já a germinar, pelo Espírito de Deus esse 
“pequeno resto”, fel ao Senhor, embora sempre frágil e pe-
cador, que é como o grão de mostarda. Esse recomeço está a 
dar-se com pequenos grupos, com movimentos, e isto graças 
a uma minoria que terá a fé como centro da experiência. “Será 
uma Igreja mais espiritual.”

Sim, a Igreja tem um grande futuro, porque o Seu Senhor, 
vive para sempre. Aleluia.


