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 planeiam planos contra o Seu ungido. 
Depois atemoriza-os com a Sua ira e com a 
Sua cólera os dispersa…” (Sl 2, 4-5); “Sim, 
o rei confia no Senhor; com o amor do 
Altíssimo será inabalável…” (Sl 21, 8ss).  

Mas o rei Acaz conseguiu proceder 
exactamente ao contrário! No momento da 
dificuldade ficou aterrorizado, e esqueceu-        
-se totalmente de Deus, tendo chegado ao 
extremo de sacrificar um filho no fogo para 
pedir auxílio divino a Moloc, um ídolo dos 
povos pagãos (2 Rs 16, 3). Isaías vai ter 
com ele para lhe dizer: “Tranquiliza-te, tem 
calma, não temas nem te acobardes” (Is 7, 
4). Mas Acaz não lhe presta ouvidos e envia 
delegados ao rei da Assíria, pedindo-lhe 
que viesse em sua ajuda e exterminasse os 
inimigos de Judá: “Acaz enviou mensagei-
ros a Tiglat-Falasar, rei da Assíria, a dizer-        
-lhe: ‘Eu sou teu servo e teu filho. Vem e 
salva-me das mãos do rei da Síria e do rei 
de Israel, que se levantaram contra mim’. 
Acaz tomou a prata e o ouro que se 
encontravam no templo do Senhor e nos 
tesouros do palácio real e enviou-os como 
presente (para pagar o favor…) ao rei da 
Assíria” (2 Rs 16, 7-9). E eis que vemos o 
rei Acaz, filho e servo de Deus pela sua 
unção real, a entregar-se como filho e servo 
de um rei pagão, e a entregar-lhe também 
toda a riqueza do templo do Senhor e do 
palácio de David. Não poderia haver sinal 
mais contrário à esperança messiânica do 
que este! 
____________________________________________ 

Os Papas 
De São Pedro ao Papa Francisco 

“São Pedro” (cont.) 
 

Após este diálogo, Jesus atribuiu a 
Pedro a incumbência de organizar a 
comunidade cristã. Simão foi apelidado de 
Pedro – ao alterar o nome, simbólicamente, 
mudou também  de trajectória de vida  –  e  

foram-lhe concedidas as chaves do Reino 
do Céu. 

Foi Pedro quem, perante uma comuni-
dade inicial de cerca de 120 pessoas, se 
levantou e começou a falar, presidindo à 
cerimónia de que resultou a indicação de 
Matias para apóstolo, em substituição de 
Judas, que havia traído Cristo (Act 1, 15-
26). 

Expôs a palavra perante os samarita-
nos, ao lado de João, e rezou por eles, por 
forma a receberem o Espírito Santo (Act 8, 
9-25). 

Pedro difundiu a fé cristã em Cesareia, 
um local onde inicialmente a Igreja se 
espalhou num ambiente marcadamente 
judaico. Através da conversão do centurião 
Cornélio, conseguiu introduzir os gentios na 
Igreja. 

Pedro era figura proeminente da Igreja 
em Jerusalém na altura em que decidiu saír 
da cidade, depois de ter estado detido por 
ordem de Herodes. 

Os registos que dão conta de que Pedro 
terá vivido em Roma estão intimamente 
associados à Carta aos Romanos, de 
Inácio, bispo de Antioquia. 

Entre as diversas cartas do Novo 
Testamento, encontram-se a primeira e a 
segunda espístolas de São Pedro. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Porque tens medo de que a riqueza não 
chegue para ti? A riqueza pertence a todos, 
no universo. Se existem pessoas mais 
prósperas que outras, não fiques a pensar 
que se trata de injustiça ou desiquilíbrio da 
Lei. Se eles conseguiram, também tu 
consegues obter essa abundância. Não 
procures enriquecer, tirando aos outros. 
Deus da-nos, segundo a capacidade de 
cada um. Portanto, esforça-te e prospera. E 
não esqueças que isto também vale para o 
espiritual, e não apenas para o material. 

De Parabéns 
 
Esta semana temos dois Leitores de 

parabéns, pelo seu aniversário natalício, 
curiosamente ambos na próxima quarta-         
-feira, dia 13 de Janeiro. São eles: 
Ermelinda Pinheiro, da Paróquia de 
Carvalhosa e Isilda Santos, da Paróquia  
de São Pedro de Sanfins de Ferreira. 

À Ermelinda e à Isilda, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Faz do teu aniversário um dia de 
amnistia para alguém que te tenha ofendido 
no último ano – incluindo tu própria. Faz do 
teu dia a mais bela ocasião para esquecer 
toda a negatividade e intolerância que te 
afasta de ti e dos outros. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Um casal tem o hábito de comunicar por 
escrito quando a sua “atmosfera” está 
tensa. É a forma de não discutirem.  À noite, 
ao ir para a cama, o marido dá à mulher um 
bilhete: “por favor acorda-me às sete horas”. 
Ela responde noutro bilhete: “claro, não há 
problema...” 

Na manhã seguinte ele acorda quase ao 
meio-dia. E encontra um bilhete: “Acorda 
que são sete horas...” 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Senhor, que saibamos lavar, como Tu, 
os pés, um ao outro. 

____________________________________________ 
 

Até para a semana, se Deus quiser. 

Baptismo do Senhor 
 

No Evangelho de S. Lucas, que temos 
para este “ano C”, o Baptismo de Jesus, 
que hoje celebramos, aparece como a 
charneira, ou o eixo, entre a pregação do 
Baptista e a pregação de Jesus. E também 
a pregação de Jesus está incluída entre os 
dois baptismos de Jesus, o de água no 
Jordão e o de sangue no Calvário.  

O Baptismo de Jesus inaugura uma 
nova relação entre Deus e a humanidade: 
«a Céu abre-se», não tanto para Jesus, mas 
verdadeiramente para nós. Assim, o Baptis-
mo de Jesus reveste-se dum profundo valor 
simbólico, pois representa o nosso baptis-
mo.  

Pelo carácter baptismal é Deus que 
passa a apontar-nos: «tu és meu filho muito 
amado»; e começamos a ser «templos do 
Espírito Santo». 
____________________________________________ 

Introdução 

 
Aos lugares bíblicos está ligado muitas 

vezes um significado teológico. O mar, o 
monte, o deserto, a Galileia das gentes, a 
Samaria, o rio Jordão, as terras para além 
do lago de Genesaré, são muito mais do 
que simples indicações geográficas, muitas 
vezes nem sequer muito precisas (exactas). 

Lucas não especifica o lugar onde 
aconteceu o baptismo de Jesus, mas refere-
-o João: «Isto passou-se em Betânia, do 
outro lado do rio Jordão, onde João estava 
a baptizar» (Jo 1, 28). A tradição localizou, 
justamente, o episódio em Betabara, o vau 
onde também o povo de Israel, guiado por 
Josué, atravessou o rio e entrou na Terra 
Prometida. 

No gesto de Jesus estão assim presen-
tes referências explícitas à passagem da 
escravidão à liberdade e ao início de um 
novo êxodo em direcção à verdadeira Terra 
Prometida. 

Betabara tem ainda um outro significa-
do, menos evidente, mas também significa-
tivo:  os  geólogos  garantem que este  é  o  

 

 

 

ponto mais baixo da terra (400 m. abaixo do 
nível do mar). 

Por isso, a escolha de iniciar ali a vida 
pública não pode ser casual. Jesus, vindo 
das alturas do céu para libertar o homem, 
desceu até ao abismo mais profundo para 
mostrar que quer a salvação de cada 
homem, mesmo do mais desprezado, 
mesmo daquele a quem a culpa e o pecado 
arrastaram para um abismo do qual 
ninguém imagina que se possa saír. Deus 
não esquece e não abandona nenhum dos 
seus filhos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 42, 1-4.6-7) 

 

Monição:  
 

Vamos ouvir um trecho dos poemas do Servo de 
Yahvéh do livro de Isaías, onde se diz que sobre o 
Messias repousa o Espírito do Senhor, como veremos 
explicitado na figura da pomba do Evangelho de hoje. 
 

Leitura:  
  

Leitura do Livro de Isaías 
 

Diz o Senhor: 1«Eis o meu servo, a quem Eu 
protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele 
fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às 
nações. 2Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará 
ouvir nas praças; 3não quebrará a cana fendida, nem 
apagará a torcida que ainda fumega: 4proclamará 
fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, 
enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina 
que as ilhas longínquas esperam. 6Fui Eu, o Senhor, 
que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão, 
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das 
nações, 7para abrires os olhos aos cegos, tirares do 
cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas 
trevas». 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

É importante entoar distintamente as duas 
vozes: a do narrador e a do arauto (texto entre 
aspas).  

Exercitar palavras, tais como: enlevo / 
torcida / desfalecerá / desistirá / longínquas / 
cárcere / e outras que entendas necessárias. 

 
Comentário:  
 

Este texto pertence ao primeiro dos 
quatro  «cantos  do Servo de Yahwéh»,  dis- 

persos pelo Segundo Isaías (Is 40 - 55), 
mas que, na origem; talvez fizessem parte 
de um único poema.  

V. 1 – «Eis o meu servo». Trata-se de 
um mediador através do qual Deus levará a 
cabo o seu plano de salvação. Torna-se 
difícil determinar quem é designado em 
primeiro plano, se é uma personalidade 
individual (um rei de Judá, o profeta, ou o 
messias), ou uma colectividade (todo o povo 
de Israel ou parte dele), ou um indivíduo 
como símbolo de todo o povo. O nosso 
texto deixa ver uma personagem deveras 
misteriosa, humilde (v. 2-3) e poderosa        
(v. 4.7), escolhido por Deus e com uma 
missão universal (v. 1.6).  

Pondo de parte a complexa e discutida 
questão da personalidade originária deste 
magnífico poema, o certo é que o Novo 
Testamento está cheio de ressonâncias 
deste texto, vendo mesmo nesta figura 
singular um anúncio do Messias, com pleno 

cumprimento na pessoa de Jesus. (V.1 – Mt 
3, 17 e Lc 9, 35; v. 2-4: Mt 12, 15-21; v. 6: 
Lc 1, 78-79 e 2, 32 e Jo 8, 12 e 9, 5; v. 7: 
Mt 11, 4-6 e Lc 7, 18-22).  

É evidente que foi escolhida esta leitura 
para hoje porque, assim Deus, pelo Profeta, 
apresenta o seu servo «enlevo da minha 
alma», sobre quem «fiz repousar o meu 
espírito»; é assim que também no Jordão 
Jesus é apresentado (Evangelho de hoje e 
paralelos). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) 

  
Monição:  
 

O salmo de meditação leva-nos a glorificar o 
poder de Deus que se manifesta na grandiosidade da 
Natureza, no ribombar do trovão e na vastidão e 
turbulência das águas do mar, mas mais ainda no 
mistério oculto da água regeneradora do nosso 
Baptismo, a que Jesus conferiu eficácia com a sua 
descida às águas do rio Jordão. 

 
Refrão: 

 
O SENHOR ABENÇOARÁ O SEU POVO 

NA PAZ. 
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Tributai ao Senhor, filhos de Deus, 
tributai ao Senhor glória e poder. 
Tributai ao Senhor a glória do seu nome, 
adorai o Senhor com ornamentos sagrados. 
  
A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, 
o Senhor está sobre a vastidão das águas. 
A voz do Senhor é poderosa, 
a voz do Senhor é majestosa. 
  
A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão 
e no seu templo todos clamam: Glória! 
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor, 
o Senhor senta-Se como Rei eterno. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Act 10, 34-38) 
  

Monição:  
 

Escutemos as palavras de S. Pedro em casa do 
centurião Cornélio de Cesareia, em que alude ao 
Baptismo de Jesus. 
 

Leitura: 
 

 Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse: 
«Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção 
de pessoas, 35mas, em qualquer nação, aquele que O 
teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. 36Ele enviou a 
sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por 
Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 37Vós sabeis o 
que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela 
Galileia, depois do baptismo que João pregou: 38Deus 
ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de 
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os 
que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava 
com Ele». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Estuda e treina a respiração, porque o texto 
tem frases longas. Evita a leitura aos soluços ou 
demasiado entrecortada. Nunca é demais 
lembrar que a articulação e a recta pronunciação, 
são essenciais para que a leitura seja compreen-
dida por todos, como convém.  

Exercita as palavras: acepção (o “p” não é 
pronunciado, deves ler “aceção”, usando o 
mesmo critério para a palavra “baptismo” na 
penúltima frase). 

 
Comentário: 

 
Temos aqui uma pequenina parte do 

discurso de Pedro em casa do centurião 
Cornélio em Cesareia quando recebeu 
directamente na Igreja os primeiros gentios, 
sem serem obrigados a judaizar. É 
surpreendente que um discurso dirigido a 
não judeus contenha alusões (não citações 
explícitas) ao Antigo Testamento:  

V. 34 – «Deus não faz acepção de 
pessoas» (consultar Dt 10, 17);  

V. 36 – «Ele enviou a sua palavra aos 
filhos de Israel» (consultar Salm 107, 20);      

V. 35 – «anunciando a paz» (consultar 
Is 52, 7);  

 

V.38 – «Deus ungiu com… Espírito 

Santo» (consultar Is 61, 1).  
Isto correspon-de a que se está num 

ponto crucial da vida da Igreja, em que ela 
entra decididamente pelos caminhos da sua 
universalidade intrínseca, em confronto com 
o nacionalismo judaico; por isso era 
importante recorrer àquelas passagens do 
A. T. que se opõem a qualquer espécie de 
privilégio de raça ou cultura: «a palavra aos 
filhos de Israel» deixa ver como Deus é o 
«Senhor de todos», imparcial, «não faz 
acepção de pessoas» e que a «paz», a 
súmula de todos os bens messiânicos, Deus 
a destina a toda a humanidade.  

O discurso tem um carácter kerigmático 
evidente; e Lucas – o historiador-teólogo – 
ao redigi-lo, quaisquer que possam ter sido 
as fontes utilizadas, terá em vista, mais 
ainda do que a situação concreta em que foi 
pronunciado, o efeito a produzir nos seus 
leitores. Convém notar que, no entanto, ao 
redigir os discursos – o grande recurso de 
Actos –, Lucas não os inventa; embora não 
sejam uma reprodução literal, considera-se 
que correspondem aos temas da pregação 
primitiva.  

V.38 – «Ungiu do Espírito Santo». 
Estamos aqui em face de uma expressão 
simbólica tipicamente hebraica, alusiva à 
união misteriosa com o Espírito Santo (algo 
que pertence ao mistério trinitário, o 
verdadeiro ser e missão de Jesus, que se 
torna visível na sua Humanidade, na 
teofania do Jordão).  

É clara a referência a textos do A. T. de 
grande densidade messiânica, como Is 11, 
2; 61, 1 (Lc 2, 18). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mc 9,6) 

 
Monição:  
 

O Evangelho de hoje deixa bem claro o contraste 
entre o Baptismo de João e o de Jesus; este renova-          
-nos interiormente com o fogo do Espírito Santo. 
Aclamemos a Palavra de Salvação. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 3, 15-16.21-22) 

 
 

Naquele tempo, 15o povo estava na expectativa e 
todos pensavam em seus corações se João não seria o 
Messias. 16João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu 
baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais 
forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as 
correias das sandálias.  Ele  baptizar-vos-á com o Espí- 

  
  
 

rito Santo e com o fogo». 21Quando todo o povo 
recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado; e, 
enquanto orava, o Céu abriu-se 22e o Espírito Santo 
desceu sobre Ele em forma corporal, como uma 
pomba. E do Céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu 
Filho muito amado: em Ti pus toda a minha 
complacência».  
 

Palavra da Salvação. 
 

Notar como na leitura litúrgica o texto 
não é seguido, para que fique claro que 
quem baptiza Jesus é João. Com efeito 
Lucas narra o baptismo já depois da prisão 
do Baptista, sem dizer por quem é Jesus 
baptizado, segundo a sua técnica de 
composição literária chamada «de elimina-
ção»  A maior brevidade do relato de Lucas 
(apenas dois versículos) parece indicar que 
todo o acento vai para a declaração da 
identidade de Jesus (v. 22). Na estrutura do 
III Evangelho o baptismo de Jesus aparece 
como a charneira entre o ministério do 
Baptista e o ministério de Jesus.  

V.16 – «Não sou digno…» Os criados 
(escravos) dos judeus, entre os seus 
trabalhos, tinham o de tirar («desatar», 
Mateus diz «descalçar», «transportar») as 
sandálias dos seus senhores, para eles 
entrarem no templo, para comerem, etc. 
Assim se entende bem a humildade que 
revela esta exclamação de João.  

V.21 – «Enquanto orava»: é um 
pormenor exclusivo de Lucas, que gosta de 
mostrar Jesus em oração nos momentos 
importantes; é bem significativo que mostre 
o ministério de Jesus a começar com a 
oração, e assim como também os começos 
da Igreja (Act 1, 14; 2, 42). Orar é, mais que 
tudo, abrir o coração à acção do Espírito 
Santo. 

V.21-22 – O que sucede no baptismo de 
Jesus é descrito com elementos do género 
apocalíptico, que continuam a ser expressi-
vos para nós como sinais da inauguração 
da absolutamente nova relação de Deus 
com a Humanidade: «O Céu abriu-se»: a 
imagem parte de que o firmamento era tido 
como uma superfície esférica de cristal 
compacto, a separar a terra do céu, por 
isso, para o Espírito descer, o céu tinha que 
se abrir; mas já S. Jerónimo advertia que 
«não são os elementos que se abrem, mas 
sim os olhos do espírito»; este «abrir dos 
Céus» é o prelúdio da nova relação de Deus 
com o homem. «O Espírito Santo desceu… 
como uma pomba»: no A. T. e no Antigo 
Médio Oriente sempre a pomba foi 
associada ao mundo divino, um símbolo 
bem adequado para indicar a inauguração 
dos novos tempos; o relato não quer dizer-     
-nos que antes o Espírito Santo estaria 
ausente de Jesus, mas quer revelar-nos 
quem é Jesus, por isso: «Fez-se ouvir uma 
voz…», que identifica quem é Jesus: o Filho  
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de Deus, em quem está presente o Espírito 
Santo. Desde a exegese patrística até a 
autores modernos, tem-se visto, no 
baptismo de Jesus, uma revelação do 
mistério trinitário.  

Esta narrativa é um convite para 
reconhecer quem é Jesus e para avaliar o 
valor do baptismo, semelhante ao de Jesus, 
mas diferente do de João; tenha-se em 
conta o paralelismo desta perícope com a 
fórmula baptismal trinitária do final de 
Mateus (28,18). No baptismo de Cristo 
podemos apreciar como actua em nós o 
Sacramento, pois para nós se abrem os 
Céus fechados pelo pecado; desce o 
Espírito Santo com a sua graça, que nos 
renova e torna templos seus; ficamos a ser 
filhos de Deus muito amados.  

Ninguém põe em dúvida que o baptismo 
de Jesus é um facto histórico. O relato não 
é uma invenção literária para transmitir uma 
ideia sobre Jesus: é algo que se encontra 
na tradição primitiva, bem documentado no 
N. T.: Act 1, 21-22; 4, 27; 10, 38; Jo 1, 26-
34; Mt 13, 17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22.  

O próprio facto de o baptismo de Jesus 
ser uma coisa difícil de compreender pelas 
primeiras comunidades abona a favor do 
seu valor histórico. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela santa Igreja, mãe dos cristãos, 

pelos ministros da Palavra e do Baptismo 
e pelos que renascem da água e do Espírito,  
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos que têm sede da água viva, 

pelos que crêem em Jesus, Filho de Deus,  
e por aqueles que não são iluminados pela fé, 
oremos, irmãos. 

  
3 –  Pelos homens perseguidos e humilhados, 

pelos que perderam a coragem de lutar 
e por aqueles que os defendem e animam,  
oremos, irmãos. 

  
4 –  Pelos doentes que perderam a esperança, 

pelas crianças que perderam os seus pais 
e por aquelas a quem falta o amor e um lar,  
oremos, irmãos. 
  

5 –  Por todos nós que recebemos o Baptismo, 
pelos que estão em graça e paz com Deus 
e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,  
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da Igreja); 
Dia 16 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

“A felicidade tem uma grande 
vantagem sobre o dinheiro: ninguém a 
pede emprestada” 
                                                            (Noel Clarasó) 

  
 

 

 

da vida e fecundidade numa região árida e 
desértica. João Baptista baptizava neste rio 
para expressar a vida nova que aceitavam 
aqueles que se baptizavam. 
 

Oração 

 

Senhor que a água do meu baptismo 
esteja presente na minha vida como a 
chuva fina que fecunda os campos e é 
promessa de uma colheita abundante; 

Senhor, que a água do meu baptismo 
continue presente na minha vida e me 
limpe, me cure e me dê vida; 

Senhor, que a água do meu baptismo 
não seja recordação do passado, senão 
uma promessa de futuro e uma vida vivida 
segundo o teu exemplo. 

 
Despedida 

 
Estuda muito, sim, mas guarda um 

pequenino tempinho para leres o teu 
“jornalito”. E se quiseres fazer-lhe alguma 
crítica, ou dar alguma sugestão valiosa, usa 
o seguinte endereço electrónico: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. A importância da fidelidade  
dos Profetas 

 
A iniquidade e infidelidade à unção dos 

reis de Judá chama os profetas à liderança 
da aventura da esperança messiânica entre 
o povo. Exemplo por excelência deste 
aparecimento dos profetas como protago-
nistas da esperança é a atitude do profeta 
Isaías diante do rei Acaz, quando condena a 
sua infidelidade e proclama a fidelidade de 
Deus anunciando o nascimento do “Ema-
nuel”, profecia que terá depois eco no 
evangelho de Mateus, quando for este o 
nome que o anjo da anunciação revelará a 
José  para Jesus (Mt 1, 23). 

Acaz, rei de Judá entre 734 e 727 a.C., 
descendente de David, vê-se ameaçado no 
seu pequeno reino (como era apenas uma 
tribo, não tinha poderio militar) por um cerco 
lançado por dois exércitos coligados: os 
exércitos da Síria e do vizinho do Norte, 
Israel.  

O profeta Isaías esperava de Acaz a 
atitude régia cantada em vários salmos que 
proclamam a presença de Deus junto do 
Seu povo e do rei Seu ungido, fazendo-o 
forte e vitorioso: “Aquele que habita nos 
céus  sorri;  o  Senhor  escarnece  dos  que  

 
 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho:    

 

Jesus foi baptizado 
 

Quando todo o povo recebeu o 
baptismo, Jesus também foi baptizado; e, 
enquanto orava, o Céu abriu-se e o Espírito 
Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, 
como uma pomba. E do Céu fez-se ouvir 
uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado: 
em Ti pus toda a minha complacência». 
 

                                            (Lc 3, 15-16.21-22) 
 

Comentário: 
 

Recordar o nosso baptismo 
 

João Baptista baptizava no Jordão todas 
as pessoas que esperavam o Messias de 
Deus e desejavam mudar de vida. Adoptou 
este ritual como imagem exterior de uma 
mudança interior de vida. 

Jesus aproximou-Se do deserto e 
aceitou humildemente os ensinamentos de 
João Baptista. Mas não se ficou pelo 
deserto. Depois do seu baptismo, Jesus vai 
para a Galileia, viver no meio do povo. Vive 
de perto os problemas e sofrimentos do seu 
povo. Dedica-se a realizar gestos de 
bondade que anunciavam a misericórdia de 
Deus: curar os doentes, perdoar, acolher os 
excluídos, oferecer novas oportunidades a 
quem estava marcado por uma vida de 
sofrimento... 

Recordar o baptismo de Jesus deve 
levar-nos a reforçar o nosso compromisso 
de baptizados, que consiste em tornar 
presente Jesus na nossa vida quotidiana: 
bendizendo a todos, curando, escutando a 
quem não aguenta mais, construindo um 
tempo melhor, realizando os seus gestos de 
misericórdia... Não só fomos baptizados 
com água, mas com o Espírito de Jesus 
Cristo. 

 
Sabias que… 
 

O rio Jordão 
 

É o caudal de água mais importante de 
Israel. Mencionado mais de cem vezes na 
Bíblia, percorre uns cerca de 180 Kms.  
desde os montes do Líbano até ao Mar 
Morto. 

Nunca se diz que tivesse sido 
atravessado por uma ponte. Para cruzá-lo, 
passava-se por lugares pouco profundos. 
Dá vida ao lago Hula (onde abundam aves 
migratórias) e ao Mar da Galileia, 
mencionado nos Evangelhos. Era o símbolo  
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