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Pensamento 
 

Esperamos de Deus provas da 
sua existência, mas Ele apenas 
nos dá provas do seu amor.  

                                     (Gilbert Cessbron) 

Tempo Comum 

O Tempo Comum são trinta e três 

ou trinta e quatro semanas no ciclo do 

ano, destinadas não a celebrar um 

aspeto particular do mistério de Cristo, 

mas o próprio mistério de Cristo na 

sua globalidade, especialmente nos 

domingos. (AC 43: EDREL 881). 

Para a Missa, tomam-se os 

Lecionários:  

– Dominical (Ano A);  

– Ferial (Anos pares – VI).   

(Diretório Litúrgico – 2020) 
 

 

Antífona de Entrada 

Depois do Batismo do Senhor, 

abriram-se os Céus. 

Sobre Ele desceu o Espírito Santo  

em figura de pomba  

e fez-se ouvir a voz do Pai: Este é o 

meu Filho muito amado, no qual 

pus as minhas complacências. 

 
 

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 (não 

exatas). 

Lucas não especifica o lugar onde 

aconteceu o batismo de Jesus, mas 

refere-o João: «Isto passou-se em 

Betânia, do outro lado do rio Jordão, 

onde João estava a batizar» (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 

presentes referências explícitas à 

passagem da escravidão à liberdade e 

ao início de um novo êxodo em 

direção à verdadeira Terra Prometida. 

Betabara tem ainda um outro 

significado, menos evidente, mas 

também significativo: 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. Je-

sus, 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 sair. 

Deus não esquece e não abandona 

nenhum dos seus filhos. 

Apareceu a graça de Deus, 

portadora de salvação para todos os 

homens. 

 
 

Primeira Leitura 
(Is 42, 1-4.6-7) 

 
Monição: 

 

O Profeta Isaías, no Antigo Testa-

mento, permaneceu sempre fiel a Deus, 

levando o povo a preparar a vinda do 

Messias Salvador. 

 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: 
 
Este poema merece uma atenção 

cuidada. Repare-se que o texto começa e 

acaba por uma formulação positiva, ao 

passo que a parte central do mesmo é  
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negativa. Este modo de formular, sendo 

mais absoluto, requer uma expressão 

enfática (pomposa, solene) e, por vezes, 

até dramática.  

É importante entoar distintamente as 

duas vozes: a do narrador e a do arauto 

(texto entre aspas). 

 Pronuncia todas as sílabas das 

palavras, sobretudo as últimas sílabas das 

palavras esdrúxulas. 

Exercita algumas palavras, tais como: 

enlevo / torcida / desfalecerá / desistirá / 

longínquas / cárcere / e outras que 

entendas necessárias. 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Na segunda parte do livro de 

Isaías, entra em cena um personagem 

misterioso que o autor chama: o 

«servo do Senhor.» A sua história é 

contada em quatro trechos (Is 42, 1-7; 

49, 1-6; 50, 4-9; 52,13; 53,12).  

Quem é ele? Trata-se de um 

indivíduo concreto ou de uma figura 

simbólica que representa todo o povo 

de Israel? Os biblistas não 

conseguiram ainda dar uma resposta 

certa e nem sequer é muito importante 

tê-la. O que nos interessa é que neste 

Servo do Senhor os primeiros cristãos 

reconheceram imediatamente a ima-

gem de Jesus (Act 8, 30-35). Como é 

que se deu esta identificação? 

Tudo tem início naquela dramática 

sexta-feira, dia 7 de abril do ano 30 

d.C, dia em que Jesus é executado. 

Os discípulos, desorientados, pergun-

tam-se por que motivo a vida de um 

homem bom e justo se concluiu com 

um malogro. Procuram nas escrituras 

uma solução para o enigma e, no livro 

de Isaías, encontram a história deste 

Servo que, após um processo iníquo, 

é aniquilado pelas mesmas pessoas a 

quem Ele queria salvar. Entendem: 

Deus não salva concedendo a vitória, 

o sucesso, o domínio, a humilhação 

dos inimigos, mas mediante a derrota, 

o dom da vida. O que o profeta tinha 

dito em relação ao «servo do Senhor» 

realizou-se plenamente em Jesus de 

Nazaré. 

A Leitura de hoje conta-nos o início 

da história deste Servo. 

Antes de mais é descrita a sua 

eleição (v 1).  

Esta palavra tem para nós 

ressonâncias nem sempre positivas: 

evoca a preferência para com alguém 

e a exclusão dos outros. Não nos 

agrada ouvir falar de povo «eleito», de 

estirpe «eleita» porque estas expres-

sões despertam as recordações 

dramáticas da loucura provocada pela 

ilusão de pertencer a uma «raça 

eleita». 

A eleição de Deus não tem nada 

que ver com o exclusivismo, o 

particularismo, o separatismo. Quando 

Deus escolhe uma pessoa ou um 

povo, fá-lo apenas para lhe confiar 

uma missão (sempre difícil, gravosa, 

pouco gratificante), para lhe pedir um 

serviço a favor dos outros. 

É fácil, infelizmente, para quem foi 

escolhido pelo Senhor, interpretar a 

sua eleição de acordo com categorias 

e critérios humanos e alegar direitos a 

honras e privilégios. A personagem de 

quem nos fala a Leitura é, desde o 

início, identificado não como senhor, 

mas como «servo», encarregado de 

cumprir uma tarefa empenhativa. 

Quem lhe dará a força? 

O homem é «carne», ou seja, está 

revestido de fraqueza. Quando o 

Senhor pede a alguém para 

desempenhar uma tarefa, dá-lhe 

também a capacidade para a realizar. 

Ao seu «servo» o Senhor comunica 

como sustenho o seu Espírito, a sua 

força irresistível. 

Fala-se logo também da missão 

confiada a este «servo eleito»: ele 

está destinado a levar o direito às 

nações, a fazer com que triunfe no 

mundo «a justiça», «a justiça de 

Deus» que consiste na sua 

benevolência, na sua salvação. 

Nos versículos seguintes é descrito 

o modo como este Servo levará a 

cabo a sua missão. Irá comportar-se 

de maneira inesperada: não se irá 

impor com a força, com a pressão 

jurídica, com ameaças de sanções 

contra quem se opõe às suas 

disposições. Não gritará, não levan-

tará a voz como fazem os reis quando 

proclamam os seus programas ou se 

gabam das suas façanhas nas praças. 

Não será intolerante e intransigente 

para com os débeis. Não condenará 

ninguém. Recuperará quem errou em 

vez de o aniquilar e destruir, 

reconstruirá com paciência e respeito 

o que se está arruinar. Para ele não 

haverá casos perdidos, situações 

irrecuperáveis. 

Será também tentado pelo desen-

corajamento diante de uma obra tão 

árdua, mas permanecerá firme e 

decidido em levá-la por diante e não 

recuará diante de nenhum obstáculo. 

Servindo-se de imagens, a última 

parte da leitura, desenvolve a missão 

do Servo: ele será luz para as nações, 

abrirá os olhos aos cegos, libertará os 

prisioneiros e os escravos que cami-

nham nas trevas. 

O relato sobre o Servo do Senhor 

foi composto por um autor anónimo e 

depois colocado no livro de Isaías 

cerca de 500 anos antes do 

nascimento de Jesus. Não sabemos a 

quem se referia   concretamente o 

profeta; o que é certo é o facto de que 

Jesus realizou tudo aquilo que está 

escrito no livro de Isaías: Ele foi o 

Servo fiel a Deus. Quase todos os 

versículos desta Leitura são, de facto, 

referidos nos Evangelhos e aplicados 

a Jesus (cf. Mt 3, 17; 12,18-21; 17, 5). 

 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 

  

Monição: 
 
Estamos a viver um novo ano que 

desejamos decorra em paz. Peçamos ao 

Senhor esta graça rezando (cantando) este 

salmo. 

  
Refrão: 
 

O SENHOR ABENÇOARÁ O SEU 
POVO NA PAZ. 

  
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. 

 
 

Segunda Leitura 
(Act 10, 34-38) 

 

Monição: 
  

Todos os povos da terra são chamados 
pelo Senhor. 

Como São Pedro anunciemo-l’O para 
que a humanidade se volte para Ele. 

_______________________________ 
N.º 604 –12-01-2020 –Batismo do Senhor 

– Pág. 2 / 6 



_______________________________ 
Pág. 3 / 6 – N.º 604 – 12-01-2020 

Batismo do Senhor. 

  
 

Leitura: 
_______________________________ 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

     Naqueles dias, 34Pedro tomou 

a palavra e disse: «Na verdade, 

eu reconheço que Deus não faz 

aceção 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 acon-

teceu em toda a Judeia, a 

começar pela Galileia, depois do 

batismo 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: 
 
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 reta 

pronunciação, são essenciais para que 

esta e qualquer Leitura seja compreendida 

por todos, como convém.  

Na Leitura, começas por anunciar o 

discurso de Pedro, para, em seguida, lhe 

emprestares a tua voz. Por isso, sem 

exagerar, muda o tom da voz de modo a 

fazer-se notar a mudança.  

Exercita as palavras: acepção (o “p” é 

mudo, não é pronunciado, deves ler 

“aceção”, usando o mesmo critério para a 

palavra “baptismo” na penúltima frase. É o 

novo Acordo Ortográfico a funcionar…). 

Também, na palavra “pregou” (o “e” é 

aberto, como se tivesse um assento porque 

trata-se de “anunciar” a Palavra e não de 

“cravar / pregar” pregos na madeira).  

A articulação e a correta pronunciação 

são essenciais para que a leitura seja um 

sucesso e – repetimos – compreendida por 

todos. 

 

O Jornal do Leitor  
destina-se a ajudar  

na compreensão dos textos. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 

 
A Leitura relata uma parte do 

discurso feito por Pedro na casa de 

Cornélio, em Cesareia. 

Na Igreja primitiva um problema 

muito debatido, dividia as comunida-

des: podia-se ou não conceder o 

Batismo aos pagãos? Pedro, infeliz-

mente, era um pouco avesso, 

condicionado como estava pelo 

preconceito, profundamente radicado 

em Israel, de que os outros povos 

fossem impuros. 

Um dia, enquanto se encontrava 

em oração, em Jafa, o Senhor 

revelou-lhe que nenhuma criatura de 

Deus é impura e profana. Diante dele 

todos são igualmente puros e 

privilegiados. Todos são indistintamen-

te chamados à salvação, porque Ele é 

o Senhor de todos (Rm 10, 12-13). 

A expressão “Deus não faz aceção 

de pessoas” – utilizada neste trecho – 

é retomada outras vezes no Novo 

Testamento (Rm 2, 11; Gl 2, 6; 1 Pd 

1,17) para denunciar a perigosa 

tentação de projetar em Deus as 

nossas discriminações e acautelar da 

ilusão de que o Senhor trate de modo 

diferente as pessoas, com base na 

confissão religiosa a que pertencem. 

O discurso de Pedro continua 

apresentando uma breve síntese da 

vida de Jesus. Com a expressão 

«Jesus de Nazaré que passou 

fazendo o bem e curando todos os 

que eram oprimidos pelo Demónio» 

resume a sua missão. Ele empenhou-      

-se contra todas as formas de mal, 

contra tudo aquilo que impede a vida 

do homem.  

A obra a realizar foi difícil e 

empenhativa, mas Jesus conseguiu 

concluí-la porque estava cheio do 

Espírito do Senhor e porque Deus 

estava com Ele. 

É indicado também o tempo e o 

lugar em que teve início a ma-

nifestação da salvação: tudo teve 

início na Galileia «depois do batismo 

que João pregou» no Jordão. 

Com estas palavras Pedro define 

de novo o período da vida de Jesus ao 

qual se deve referir a fé dos crentes: a 

vida pública, «a partir do batismo de 

João até ao dia em que nos foi 

arrebatado para o Alto» (Act 1, 22). 

 
 

Os educadores devem ver tudo, 

repreender pouco, 

perdoar muito. 
(Papa Pio X) 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Mc 9, 6) 

  

Monição: 

 

Jesus quis receber voluntariamente no 

rio Jordão o Batismo de penitência do 

Profeta João Batista. Agradeçamos-Lhe o 

dom do nosso Batismo. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

   

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz 

do Pai: 

«Este é o meu Filho muito amado:  

escutai-O». 

 
 

Evangelho 
(Mt 3, 13-17) 

 
 
Evangelho: 

___________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 13Jesus chegou da 

Galileia e veio ter com João Baptista ao 

Jordão, para ser batizado por ele. 14Mas 

João opunha-se, dizendo: «Eu é que 

preciso de ser batizado por Ti e Tu vens ter 

comigo?» 15Jesus respondeu-lhe: «Deixa 

por agora; convém que assim cumpramos 

toda a justiça». João deixou então que Ele 

Se aproximasse. 16Logo que Jesus foi 

batizado, saiu da água. Então, abriram-se 

os céus e Jesus viu o Espírito de Deus 

descer como uma pomba e pousar sobre 

Ele. 17E uma voz vinda do céu dizia: «Este 

é o meu Filho muito amado, no qual pus 

toda a minha complacência». 

 

Palavra da Salvação. 

___________________________________ 

 
 
Comentário ao Evangelho: 

 

No tempo de Jesus, muitas seitas 

religiosas praticavam o batismo. O rito 

tinha muitos significados, mas um 

tinha particular importância: com a 

imersão pretendia-se indicar a morte 

de um indivíduo (a sua vida passada 

era apagada, como se fosse arrastada 

pela corrente) e com a emersão dava-     

-se o nascimento de um homem novo 

ao qual, naturalmente, era dado um 

novo nome. 

João fazia esta cerimónia para 

acolher todos aqueles que queriam 

fazer parte dos seus discípulos. 

Batizava quem tomava a decisão de  
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mudar de vida para se preparar para a  

vinda do messias, anunciada como 

iminente. A primeira condição para 

receber o batismo era reconhecer-se 

pecador; era por este motivo que os 

fariseus e os saduceus, que se 

consideravam justos e sem pecado, 

achavam não precisar dele (Lc 7, 30). 

Se era este o significado do 

batismo de João, não se compreende 

por que razão Jesus o recebeu; Ele 

não devia mudar de vida e o seu gesto 

podia dar a ideia que João lhe fosse 

superior. Para esclarecer este ponto 

difícil, muito sentido entre os primeiros 

cristãos, Mateus introduz no episódio 

o diálogo entre o Baptista – que se 

recusa a batizar alguém superior a ele 

–  e Jesus, que insiste para que se 

cumpra «toda a justiça». João tem que 

se adequar e colaborar na realização 

do projeto de salvação de Deus (esta 

é «a justiça»), mesmo que para ele 

apresente aspetos misteriosos e 

incompreensíveis (v. 14-15). 

Até mesmo uma pessoa 

espiritualmente madura, como o Ba-

tista, encontra dificuldade em aceitar o 

messias de Deus: fica surpreendido 

quando vê o santo, o justo, lado a lado 

com aqueles pecadores que, de 

acordo com a lógica dos homens, 

deviam ser aniquilados. 

É a nova e desconcertante 

«justiça» de Deus.  É a «justiça» da-

quele que «quer que todos os homens 

sejam salvos» (1 Tm 2, 4). O autor da 

carta aos Hebreus irá evocar esta 

verdade consoladora em termos 

comoventes: Cristo não se enver-

gonha de chamar «irmãos» aos 

homens pecadores (Hb 2, 11). 

É um convite dirigido às 

comunidades cristãs de hoje, para que 

revejam as atitudes das quais transpa-

rece a arrogância, a presunção, a 

complacência pela própria justiça, e 

para que corrijam uma linguagem que 

pode dar a ideia de se querer julgar, 

condenar, marginalizar quem errou ou 

erra. 

Depois desta introdução original, 

também Mateus, como Marcos e 

Lucas, descreve a cena sucessiva 

com três imagens: o céu que se abre, 

a pomba, a voz do céu. Não pretende 

lembrar factos prodigiosos aos quais 

assistiu pessoalmente. Utiliza imagens 

bem conhecidas dos seus leitores, e o 

seu significado não é difícil de colher 

também para nós, hoje. 

Comecemos pela abertura  
do céu 

Não se trata de uma informação 

meteorológica. Não é que, por entre 

as nuvens densas e sombrias, se 

tivesse de repente filtrado um 

luminoso raio de sol. Se assim fosse, 

Mateus teria feito referência a um 

detalhe banal e sem interesse para a 

nossa fé. Ele alude, de forma explícita, 

a um texto do Antigo Testamento, um 

trecho do profeta Isaías que devemos 

necessariamente evocar. 

Nos últimos séculos antes de 

Cristo, o povo de Israel teve a 

sensação de que o céu se fechara. 

Indignado pelos pecados e pela 

infidelidade do seu povo, Deus 

retirara-se para o seu mundo, deixara 

de enviar profetas e parecia ter 

quebrado o diálogo com o homem. Os 

israelitas piedosos questionavam-se: 

quando terá fim este silêncio que tanto 

nos angustia? O Senhor não voltará a 

falar-nos, não mais nos mostrará o 

seu rosto sereno, como nos tempos 

antigos? Invocavam-no assim: «Tu, 

Senhor, és o nosso pai. Nós somos a 

argila e Tu és o oleiro. Todos nós 

fomos modelados pelas tuas mãos. 

Óh Senhor, não te irrites em demasia, 

nem te lembres para sempre da nossa 

iniquidade...Quem dera que rasgasses 

os céus e descesses» (Is 64, 7-8; 63, 

19). 

Afirmando que, com o início da 

vida pública de Jesus, o céu abriu-se, 

Mateus dá aos seus leitores uma 

notícia surpreendente: Deus ouviu a 

súplica do seu povo, abriu o céu e 

nunca mais o há de fechar. Acabou 

para sempre a inimizade entre o céu e 

a terra. A porta da casa do Pai ficará 

eternamente aberta, de par em par, 

para acolher todo o filho que queira 

entrar, sem excluir nenhum. 

A segunda imagem é a da 
pomba 

Mateus não diz que desceu do céu 

uma pomba, também este seria um 

detalhe banal e supérfluo, mas que o 

Espírito Santo desceu do céu «sobre 

Ele, como uma pomba». 

O Baptista recorda certamente que 

do céu não desceu apenas o maná, 

mas também a água destruidora do 

dilúvio (Gn 7, 12), o fogo e o enxofre 

que incendiaram Sodoma e Gomorra 

(Gn 19, 24). Provavelmente espera a 

vinda do Espírito como um fogo que 

devorará os maus. Pelo contrário, 

sobre Jesus o Espírito desce como 

uma pomba: tudo é ternura, afeto, 

bondade. Movido pelo Espírito, Jesus 

aproximar-se-á sempre dos pecadores 

com a doçura e a amabilidade da 

pomba. 

A pomba era também o símbolo do 

apego ao próprio ninho. Se o 

evangelista pensa também neste 

aspeto, então quer dizer-nos que o 

Espírito procura Jesus como a pomba 

procura o seu ninho. Jesus é o templo 

onde o Espírito encontra a sua morada 

estável. 

A terceira imagem: a voz do céu 

Esta era uma imagem usada com 

frequência pelos rabis quando queriam 

atribuir a Deus uma afirmação. No 

nosso relato tem por finalidade definir, 

em nome de Deus, a identidade de 

Jesus. 

O trecho foi composto depois dos 

acontecimentos da Páscoa, para 

responder às questões suscitadas nos 

discípulos pela morte ignominiosa do 

Mestre. Aos seus olhos, Ele aparecia 

como um falhado, derrotado, alguém 

que tinha sido rejeitado e abandonado 

pelo Senhor. Os seus inimigos, 

guardiões e garantes da pureza da fé 

de Israel, tinham-no condenado como 

blasfemo. A questão inquietante era: 

terá Deus partilhado esta sentença? 

Aos cristãos das suas comuni-

dades, Mateus refere o juízo do Se-

nhor com uma frase que alude a três 

textos do Antigo 

– Tu és o meu filho. Evoca o 

Salmo 2, 7. Na cultura semítica o 

termo filho não indicava apenas a 

geração biológica, implicava também a 

afirmação de uma semelhança. 

Apresentando Jesus como seu filho, 

Deus garante reconhecer-se nele, nas 

suas palavras, nas suas obras e, 

acima de tudo, no seu gesto supremo 

de amor: o dom da vida. Quem quiser 

conhecer o Pai não tem senão que 

contemplar este filho. 

– Muito amado. A referência é ao 

relato da prova a que foi submetido 

Abraão: tinha-lhe sido pedido que 

oferecesse o filho Isaac, o único, o 

muito amado (Gn 22, 2.12.16). 

Aplicando a Jesus este título, Deus 

indica que não deve ser considerado 

um rei ou um profeta como os outros; 

Ele é, como Isaac, o único, o amado.  

– No qual   pus toda a minha 

complacência Na primeira Leitura de 

hoje (Is 42,1), lemos «enlevo da minha 

alma». Deus declara que Jesus é o 

servo de quem falou o profeta, é Ele o 

enviado a «instaurar o direito e a justi- 
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ça» no mundo. Para cumprir esta mis-

são dará a vida. 

A voz do céu altera o juízo 

pronunciado pelos homens e des-

mente as expectativas messiânicas do 

povo de Israel que não podia conceber 

um messias humilhado, derrotado, 

justiçado. Quando, na casa do sumo 

sacerdote, Pedro jurou não conhecer 

aquele homem, no fundo dizia a 

verdade, não podia reconhecer nele o 

messias: não correspondia em nada 

ao salvador esperado. O modo como 

Deus cumpriu as suas promessas 

constituiu para todos, também para o 

Baptista, uma surpresa. 

Comentando o Evangelho da festa 

da Sagrada Família, dissemos que 

muitas vezes Mateus traça um 

paralelismo entre aspetos de Jesus e 

de Moisés. No trecho de hoje 

encontramos de novo esta situação: 

Moisés recebeu o espírito de Deus 

quando, juntamente com todo o povo, 

saiu das águas do Mar Vermelho. 

Aquela força divina permitiu-lhe guiar 

os Israelitas através do deserto, até à 

Terra Prometida. Também Jesus 

recebeu o Espírito depois de ter saído 

da água; e então, juntamente com os 

homens, escravos do mal, em-

preendeu o caminho em direção à 

liberdade. 

 
 

 

Oração Universal 
______________________________________ 

 
1 – Pela santa Igreja do Oriente e do 

Ocidente, 
      pelos ministros do Evangelho e do 

Batismo,  
      pelas crianças, por seus pais e seus 

padrinhos,  
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos catecúmenos jovens e adultos,  
      pelos eleitos que são o enlevo do 

Senhor,  
      e pelos grupos cristãos que os 

acompanham, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos que são batizados neste dia  
      ou confirmados pelo Espírito, o Dom de 

Deus,  
      e pelos que procuram ser fiéis ao seu 

batismo,  
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas 

em cada lar,  
pelos que buscam a Deus com retidão  

      e por aqueles que se sentem oprimidos 
pelo demónio,  

oremos, irmãos.  
 

5 – Por todos nós que recebemos o 
Batismo,  

      pelos que estão em graça e paz com 
Deus  

      e por aqueles que entre nós vivem nas 
trevas,  

oremos, irmãos. 

_________________________________ 

 

Antífona da Comunhão 
 

Eis Aquele de quem João dizia: 

Eu vi e dou testemunho de que Ele é o 

Filho de Deus. 

 
 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da 

Igreja).  

Dia 17 – S. Antão (Abade). 

Dia 18 – Santa Maria no Sábado. 

 
 

Batismo de Jesus 

Jesus não precisava de receber o 

Batismo de penitência. No entanto 

quis ser batizado por João Baptista no 

rio Jordão, como nos recorda o 

Evangelho. 

Viveu-se ali o mistério da 

Santíssima Trindade com o Espírito 

Santo a manifestar-se em forma de 

pomba e o Pai a dizer: «Este é o Meu 

Filho muito amado, no qual pus toda a 

minha complacência». 

Portanto, se Jesus é o Filho muito 

amado de Deus Pai, então amemo-l’O 

com todo o nosso coração. 

Cumpramos a missão que nos 

confiou. E seremos felizes. Felizes 

para sempre… a começar aqui na 

terra. 

E não esqueçamos que ao 

celebrarmos o Batismo de Jesus, 

somos chamados a refletir sobre o 

nosso Batismo. 

 
 

 

Batismo das crianças 

Quando os pais vêm pedir o 

Batismo para o seu filho, procurem os 

responsáveis acolhê-los com todo o 

respeito e simpatia. 

Através dum diálogo franco e 

sincero, procure-se apontar o caminho 

certo, mas compreendendo as 

dificuldades que surgem nessa 

caminhada. 

A criança batizada irá aprender na 

catequese e na preparação para os 

outros sacramentos, a amar Jesus. 

Ela própria poderá ser o anjo enviado 

por Deus para que os pais vivam 

também eles a sério a fé cristã. 

Por5ém, pode acontecer que os 

pais não deixem batizar os seus filhos, 

justificando, por diversos motivos, a 

sua decisão. 

Eis a história da Sara: 

Tem onze anos de idade. Quando 

vem a casa da avó, acompanha-a 

sempre até à igreja. Participa como 

acolita na Eucaristia. Por vezes fica 

pensativa… E o desabafo da Sara 

surgiu: «Sabe, Senhor Padre, o meu 

pai não quer que eu seja batizada. 

Respeito a sua decisão. É meu pai. 

Mas continuarei a minha formação na 

escola e na igreja para preparar bem o 

meu futuro. Quando completar os 

dezoito anos de idade serei eu mesma 

a pedir livremente o sacramento do 

Batismo». 

Quem sabe se nessa altura, ao ver 

a felicidade da filha, não quererá 

também ele, o pai, voltar a ser feliz 

como era até deixar de ser católico 

praticante?!… 

 
 

O nosso Batismo 

Hoje é um dia belo para agrade-

cermos ao Senhor a graça que nos 

concedeu, chamando-nos para a Sua 

Igreja no dia do nosso Batismo. 

Não manchemos a santidade da 

Igreja com as nossas faltas. Sejamos 

cristãos autênticos e verdadeiros. 

A melhor forma de agradecermos é 

darmos testemunho d’Ele com a nossa 

vida no mundo. Muitos mais cami-

nharão connosco. O ódio dará lugar 

ao amor. O mundo será melhor porque 

«o Senhor abençoará o seu povo na 

paz» – cantamos no Salmo de hoje. 

Que Maria Santíssima, Mãe de 

Jesus, esteja sempre connosco para 

jamais nos separarmos d’Ele agora e 

na eternidade! 

 
 

O Batismo de Jesus e 

o nosso Batismo 
 

O Evangelho explica-nos quem é 

Jesus: O Filho de Deus presente no 

meio do seu povo; simples com os 

simples e disposto a comprometer a 

sua vida para fazer um mundo melhor. 
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Do Batismo de Jesus tiramos vários 

ensinamentos: 

– A humildade. Jesus aparece 

como discípulo de João Batista e 

deixa-se batizar por ele. Jesus esfor-

çou-se por construir a sua persona-

lidade. Não nasceu sabendo tudo. 

Aprendeu de João Batista a conhecer 

qual era a sua missão: passar por esta 

vida fazendo o bem. Também nós 

precisamos de aprender a crescer. 

– A confiança. João Batista era o 

Profeta mais importante que havia em 

Israel. Sendo tão importante, não 

duvidou em reconhecer Jesus como o 

Messias esperado. Pôs-se ao seu 

serviço. Aprendamos a pôr Jesus no 

centro. 

– A Missão. Hoje recordamos 

também o dia do nosso Batismo. 

Nesse dia Deus acolheu-nos como 

seus filhos e entregou-nos uma 

missão. Então, cumpramo-la.  

 
 

 

Sabias que… 
 
O Jordão, fonte de vida. 
 

João Batista batizava no rio 

Jordão. Desce ao longo de 160 

quilómetros. Era a possibilidade de 

vida vegetal numa região árida. 

Simbolizava também a vida espiritual. 

Batismo  

Os primeiros cristãos, administra-

vam o Batismo em pequenas piscinas 

batismais em que se entrava por um 

lado e se saía por outro. Passar 

através da água lembrava-lhes que o 

povo de Israel atravessou o Mar 

Vermelho, passando da escravidão à 

liberdade. Mas o significado mais 

importante era unir-se à Ressurreição 

de Jesus para passar da morte à vida. 

 
 

Parabéns (aniversários) 
 
Esta semana estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– Ermelinda Pinheiro, da 

Paróquia de São Tiago de Carvalhosa, 

amanhã, segunda-feira, dia 13 de 

janeiro. 

– Graça Coelho, da mesma 

Paróquia de São Tiago de Carvalhosa, 

no dia seguinte, próxima terça-feira, 

dia 14 de janeiro. 

– Mariana Santos, da Paróquia 

de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 

no mesmo dia 14, próxima terça-feira. 

Para a Ermelinda, para a Graça e 

para a Mariana, o Jornal do Leitor 

deseja-vos um feliz aniversário e 

endereça-vos muitos parabéns. 

 
 

Oração  

Obrigado, Senhor, 

pela água geradora de vida. 

Obrigado pela chuva 

que fertiliza os campos 

e converte as sementes 

em colheitas abundantes. 

Obrigado, Senhor, 

pela água do Batismo 

que nos fez nascer 

para uma vida nova. 

Obrigado Senhor, 

porque somos teus filhos 

e ajudas-nos a crescer e a caminhar 

seguindo os teus passos. 

Ajuda-nos a oferecer ao mundo 

uma colheita de boas obras. Amém. 

 
 

H u m o r 
 

Na Escola: 

O professor pergunta ao Pedrinho: 

– Qual a diferença entre pouco e 

muito? 

– Um tijolo! 

– Um tijolo? Então… um tijolo 

porquê? 

– Porque para construir uma casa 

é pouco, mas para cair na cabeça é 

muito.  

««««««««««««««««««««««« 

Na Escola:  

– Dê-me um exemplo de 

quadrupedes, isto é, com quatro 

pernas.  

– Uma vaca, uma mesa, um cão, 

uma cadeira, duas galinhas… 
 

«««««««««««««««««««««««« 

Barba e cabelo:  

– Sabes por que é que alguns 

homens têm a barba branca e os 

cabelos pretos?  

– Não sei, porquê?  

– Porque trabalham mais com o 

queixo (comem muito) do que com a 

cabeça (pensam pouco). 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Maria 

Guiomar 

Joaquim 

Mendes 

1.ª Leitura 
Natália 

Silva 

Patrícia 

Rocha 

2.ª Leitura 
António 

Dias 

Joaquim 

Martins 

Oraç Univ. 
Maria 

Guiomar 

Joaquim 

Mendes 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Nelson 

Costa 

Marta 

Pinheiro 

2.ª Leitura 
Maria José 

Pinheiro  

Lúcia 

Gomes 

Oração 
Universal 

Fernanda 

Gomes 

Rosa 

Armanda 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Marisol 

Ferreira 

Mariana 

Lopes 

1.ª Leitura 
Sara 

Gonçalves 

Irene 

Silva 

2.ª Leitura 
Glória 

Neto 

Núria 

Brandão 

Oração 
Universal 

Marisol 

Ferreira 

Mariana 

Lopes 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Cristina 

Ferreira 

Albertina 

Matos 

1.ª Leitu. 
Cristina 

Ferreira 

Manuel 

Bessa 

2.ª Leitu. 
Fernando 

Neto 

Diana 

Reguenga 

Orç. Fiéi. 
Victor 

Ferreira 

Albertina 

Matos 
 

 

Votos de boa leitura e até              
          para a semana 
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