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mensagem de saudação

Celebramos a festa do Baptismo de Jesus. Ele, que é o autor do verda-
deiro Baptismo, quer ser Baptizado! É assim o nosso Deus: humilde e 
solidário com a nossa história. Porque é na humildade que encontramos 
a força e na solidariedade que celebramos a misericórdia.

P. Mário Campos

a palavra deste domingo 

1ª Leitura: Isaías 42, 1-7
“Fui Eu, o Senhor, que te chamei… tomei-te pela mão, 
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das 
nações”.

salmo 28 (29) O Senhor abençoará o seu povo 
na paz!
“A voz do Senhor é poderosa e majestosa”.

2ª Leitura: Actos 10, 34-38
“Jesus de Nazaré passou fazendo o bem e curando a todos os que eram 
oprimidos pelo Demónio, porque Deus estava com Ele»”.

evangelho: Lucas 3, 15-22
“Eu baptizo-vos com água… Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e 
com o fogo”.
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missa nas capeLas
 

Por enquanto, e por motivos de segurança, não haverá missas nas capelas. 
Mantem-se o horário normal da missa semanal às 4as e 6as feiras às 10h00 
na Igreja paroquial.

ornamentação da igreja paroquiaL 
e centro pastoraL

 
No dia 15 de Janeiro é da responsabilidade do lugar da Cumeira. Nos dias 
22 e 29 será a vez do lugar do Peso.

catequese
 

Devido à situação de pandemia e às regas impostas às escolas, a catequese 
só recomeçará a partir de 16 de Janeiro. Os catequistas entrarão em contacto 
com os pais para confirmar a data do recomeço.

complacência». O que aconteceu em Jesus aconteceu em cada um e cada 
uma de nós. Como Cristo, fomos baptizados; como a Ele, a voz do Pai nos 
disse: Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada! Esta voz fala-nos 
sempre: ela recorda-nos a nossa dignidade de filhos e de filhas de Deus, ela 
envia-nos a gritar aos nossos irmãos: “Sois os bem-amados do Pai!” Nós 
que fomos enxertados no Espírito Santo, mas que temos medo do futuro, 
escutemos esta voz que nos diz: “Tu és o meu filho, tu és a minha filha, eu 
estou contigo, em ti pus toda a minha ternura!” Sejamos ternura, bondade e 
misericórdia para os outros…

(Retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“Hoje, na conclusão do tempo litúrgico do Natal, celebramos a festa do Baptis-
mo do Senhor. A liturgia convida-nos a conhecer mais plenamente Jesus, cujo nas-
cimento há pouco celebrámos. E, por isso, o Evangelho ilustra dois acontecimentos 
importantes: o relacionamento de Jesus com o povo e a sua relação com o Pai.

Na narração do Baptismo, conferido por João Baptista a Jesus nas águas 
do rio Jordão, vemos antes de tudo, o papel do povo. Ele não é unicamente 
um pano de fundo para o cenário, mas constitui um componente essencial do 
acontecimento. Antes de Se imergir na água, Jesus ‘imerge-Se’ na multidão, 
une-Se às pessoas ali presentes assumindo plenamente a condição humana, 
compartilhando tudo, excepto o pecado. Na sua santidade divina, cheia de 
graça e de misericórdia, o Filho de Deus fez-Se carne precisamente para 
assumir sobre Si e tirar o pecado do mundo: assumir as nossas misérias, a 
nossa condição humana. Por isso, também este acontecimento é uma Epi-
fania porque, fazendo-Se baptizar por João no meio das pessoas penitentes 
do seu povo, Jesus manifesta a lógica e o sentido da sua missão.

Unindo-Se ao povo que pede a João o Baptismo da conversão, Jesus com-
partilha também o seu profundo desejo de renovação interior. E o Espírito Santo 
que desce sobre Ele em forma corpórea, como uma pomba, é o sinal de que 
com Jesus tem início um novo mundo, uma nova criação da qual fazem parte 
todos aqueles que aceitam Cristo na própria vida. Também a cada um de nós, 
que renascemos com Cristo no Baptismo, são dirigidas as palavras do Pai: «Tu 
és o meu filho muito amado; em Ti ponho toda a minha afeição». Este amor do 
Pai, que todos nós recebemos no dia do nosso Baptismo, é uma chama que foi 
acesa no nosso coração e deve ser alimentada mediante a oração e a caridade.

O segundo elemento ressaltado neste Evangelho de hoje é que, depois 
da imersão no povo e nas águas do Jordão, Jesus imerge-Se na oração, ou 
seja, na comunhão com o Pai. O Baptismo é o início da vida pública de Je-
sus, da sua missão no mundo, como enviado pelo Pai para manifestar a sua 
bondade e o seu amor por nós. Esta missão é realizada em união constante 
e perfeita com o Pai e com o Espírito Santo. Também a missão da Igreja e de 
cada um de nós, para ser fiel e fecunda, é chamada a inserir-se na missão de 
Jesus. Trata-se de regenerar continuamente na oração a evangelização e o 
apostolado, para dar um claro testemunho cristão, não segundo os projectos 
humanos, mas em conformidade com o plano e o estilo de Deus.

Esta festa do Baptismo do Senhor constitui uma ocasião propícia para reno-
var com gratidão e convicção as promessas do nosso Baptismo, comprometen-
do-nos a viver diariamente em coerência com ele. Tal como já vos disse várias 
vezes, é muito importante saber a data do nosso Baptismo. Poderia perguntar: 
«quem de vós sabe a data do vosso Baptismo?». Certamente, nem todos! Se 
algum de vós não a sabe, pergunte aos pais, aos avós, aos padrinhos, aos 
tios, aos amigos da família. Depois não se esqueçam de a conservar no vosso 
coração e na vossa memória para a celebrar todos os anos.

Jesus, que nos salvou não pelos nossos méritos mas para pôr em práti-
ca a imensa bondade do Pai, nos torne misericordiosos para com todos. A 
Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, seja a nossa guia e o nosso modelo.”

(De uma reflexão do Papa sobre a festa de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.Em que data foste Baptizado? Partilha com os pais e familiares como foi 
esse dia para a família. Telefona aos teus padrinhos e agradece-lhes por 
terem assumido uma missão tão grandiosa. 
3.Fomos Baptizados para pertencermos à Igreja. Como te relacionas com 
a tua paróquia?

Proposta da semana: 

Semana do “Agradecimento”. Recordando que somos filhos amados de 
Deus, vamos agradecer diariamente por tudo o que temos: a família, os amigos, 
todas as coisas boas e até as dificuldades que nos desafiam a ser mais fortes...

Palavra para o Caminho:

“O céu abriu-se… O Espírito Santo desceu sobre Jesus… Do céu fez-se 
ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha 


