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Batismo do Senhor 
 

De Belém ao Jordão, trinta anos de silêncio vão. O 

Batismo do Senhor é a primeira aparição pública, de 

Jesus de Nazaré, que o Pai manifesta agora, diante do 

Mundo, como seu Filho muito amado! 

Existe uma estreita relação entre o Batismo de Cristo 

e o nosso Batismo. Pois no Jordão, os céus abriram-se, 

para indicar que o Salvador nos descerrou o caminho da 

salvação e nós podemos percorrê-lo, precisamente 

graças ao novo nascimento, da água e do Espírito, que 

se realiza no Batismo cristão. 

Para fazer memória viva do nosso Batismo, 

aconselha-se e recomenda-se a realização do rito da 

aspersão, para que a vida e a graça do Batismo não 

sejam águas passadas! 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Mt 3, 16-17 
 

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 
 

QUER SUBIR CONNOSCO DE UM ABISMO 
 

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 (muito 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   
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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 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 anuncia um misterioso “Servo”, escolhido 

por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de 

justiça e de paz sem fim… Animado pelo Espírito de Deus, Ele 

concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem 

recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses 

esquemas não são os de Deus. 

 
 

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. 
 
 

  

JORNAL DO LEITOR 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

Esta Leitura de Isaías é um poema maravilhoso, e, 

portanto, deves ter o cuidado para não a desvirtuar, quer 

epicamente (heroicamente), quer no seu sentido. Exercita, 

lendo para outra pessoa que, escutando este texto-poema, te 

possa ajudar a corrigir ou a afinar algo na forma de entoar a 

leitura.  

Exercita também estas palavras: enlevo / torcida / 

desfalecerá / desistirá / longínquas / cárcere / e outras que 

entendas necessárias. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Este texto pertence ao primeiro dos quatro «cantos 

do Servo de Yahwéh», dispersos pelo Segundo Isaías 

(Is 40 – 55), mas que, na origem, talvez fizessem parte 

de um único poema. 

«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 coletividade (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 (vv. 2-3) e poderosa (v. 

4.7), escolhida 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: cf. Mt 3, 17 e Lc 9, 35; vv. 2-4: cf. 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 (cf. Evangelho de hoje e 

paralelos). 
 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Louvemos o Senhor que abençoa o seu povo na paz. 
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REFRÃO: 
 

O SENHOR ABENÇOARÁ O SEU POVO NA PAZ. 
 
 

SALMO: 
 

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 
At 10, 34-38 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Os Atos dos Apóstolos reafirmam que Jesus é o Filho 

amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projeto 

de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” 

e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho 

que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus 

oferece chegue a todos os povos da terra. 

 

 

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 aconteceu 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: 

 
 
 

Esta, não sendo um poema de Isaías como a primeira 

Leitura, trata-se agora de Pedro e é uma proclamação e 

exaltação de Cristo Jesus. Lê-a devagar, saboreando a 

intenção e o vigor que Pedro imprime ao falar do Mestre e do 

Espírito Santo. 

Faz exercícios de respiração, porque o texto tem frases 

longas. Evita a leitura aos soluços ou demasiado entrecortada. 

Nunca é demais lembrar que a articulação e a correta 

pronunciação das palavras, são essenciais para que a leitura 

seja compreendida e aproveitada por toda a assembleia que 

escuta.  

Exercita palavras isoladas ou agrupadas que notes maior 

dificuldade em pronunciar. 
 

 

  
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Temos aqui uma pequenina parte do discurso de 

Pedro em casa do centurião Cornélio em Cesareia, 

quando recebeu diretamente 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 aceção de 

pessoas» (cf. Dt 10, 17); v. 36 – «Ele enviou a sua 

palavra aos filhos de Israel» (cf. Salm 107, 20); 

«anunciando a paz» (cf. Is 52, 7); v. 38 «Deus ungiu 

com… Espírito Santo» (cf. Is 61, 1).  

Isto corresponde 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 aceção 

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 tido 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 Atos –, 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  
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referência a textos do A. T. de grande densidade 

messiânica, como Is 11, 2; 61, 1 (cf. Lc 2, 18). 

Ver supra nota à Primeira Leitura do III Domingo do 

Advento (nota ao v. 26). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Lc 3, 16 
 
 

MONIÇÃO: 
 

Lucas fala-nos da concretização da promessa profética da 

Primeira Leitura: Jesus é o Filho “Servo” enviado pelo Pai, 

sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a 

libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tornou-se 

pessoa, identificou-Se com as fragilidades dos homens, 

caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à 

reconciliação com Deus, à vida em plenitude. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA!  
 

ACLAMAÇÃO: 
 

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 

 
 

EVANGELHO: 

 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

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 batizo-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 batizar-vos-á com o 

Espírito Santo e com o fogo». 21Quando todo o 

povo recebeu o batismo, Jesus também foi 

batizado; 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. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Notar como na leitura litúrgica o texto não é seguido, 

para que fique claro que quem batiza Jesus é João. 

Com efeito Lucas narra o batismo já depois da prisão do 

Baptista, sem dizer por quem é Jesus batizado, segundo 

a sua técnica de composição literária chamada «de 

eliminação» (acumular toda a atuação da personagem 

em cena, eliminando uma sua intervenção posterior; 

assim Maria regressa a casa antes de João nascer, o 

qual vai para o deserto antes do nascimento de Jesus, 

etc.). 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 batismo de Jesus aparece como a 

charneira entre o ministério do Baptista e o ministério de 

Jesus. 

V. 16 «Não sou digno…» 

Os criados (os escravos) dos judeus, entre os seus 

trabalhos, tinham o de tirar («desatar», Mateus diz 

«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. (Ver a nota ao Evangelho do III Domingo do 

Advento). 

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 (cf. Act 1, 14; 2, 42). Orar é, mais que 

tudo, abrir o coração à ação do Espírito Santo. 

V. 21-22 «O Céu abriu-se» 

O que sucede no batismo de Jesus é descrito com 

elementos do género apocalíptico, que continuam a ser 

expressivos 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 São 

Jerónimo (in Math I, 3) 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 de Deus, 

em quem está presente o Espírito Santo. Desde a 

exegese patrística até a autores modernos, tem-se visto,  
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no batismo de Jesus, uma revelação do mistério 

trinitário. 

Esta narrativa é um convite para reconhecer quem é 

Jesus e para avaliar o valor do batismo, semelhante ao 

de Jesus, mas diferente do de João; tenha-se em conta 

o paralelismo desta perícope com a fórmula batismal 

trinitária do final de Mateus (28, 18). No batismo de 

Cristo podemos apreciar como atua 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 batismo 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 batismo 

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 Batismo 

e pelos que renascem da água e do Espírito,  

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos que têm sede da água-viva, 

pelos que creem 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 Batismo, 

pelos que estão em graça e paz com Deus 

e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,  

oremos, irmãos. 
 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Jo 1, 32.34 
 

Eis Aquele de quem João dizia:  

Eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Como Cristo, fomos Batizados; como a Ele, a voz do 

Pai nos disse: Tu és o meu filho amado! É pela sua 

bondade que nos podemos abeirar da comunhão e 

comungar o Deus de amor. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Toda a celebração recordou-nos hoje a nossa 

dignidade de filhos e de filhas de Deus. Daqui somos 

enviados 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.  
 

 

 
 

 

 

Tu és o Meu Filho  
  

A festa do Batismo do Senhor, que hoje celebramos, 

serve-nos de referência para refletirmos acerca do 

nosso próprio Batismo. E as Leituras bíblicas dão-nos 

par isso tema abundante. 

Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre 

Ele e uma voz se fez ouvir no Céu: “Tu és o Meu Filho 

muito amado: em ti pus todo o Meu enlevo”. 

Também nós, pelo Batismo, fomos feitos filhos de 

Deus. E se filhos, também herdeiros, como diz São 

Paulo. Que acontece muitas vezes? Acontece que nós 

queremos os direitos de herdeiros sem cumprirmos os 

deveres de filhos. 
 

 

 

Sê como as ondas do mar que,  

apesar de se quebrarem nos rochedos,  

encontram sempre força para recomeçar.  
 

(Juvenil) 
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Filho é aquele que fala  

com o Pai 
 
E por isso como filhos de Deus, também nós 

devemos falar com Ele. O próprio Jesus assim nos 

ensinou: «Dizei assim: “Pai nosso...”»; «entra no teu 

quarto, fecha a porta e reza em segredo a teu Pai». 
 

 

 
 

 

 

Filho é aquele que tem plena 

confiança no Pai 
 

Jesus recomendou-nos: «Não vos preocupeis com o 

que haveis de comer, beber ou vestir. Os pagãos, esses 

sim, preocupam-se com tais coisas; porém o vosso Pai 

celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso» 

(Mt 6,31-32). É de reparar que o Evangelho nos conta 

que Jesus depois de ter sido batizado, começou a orar, 

isto é, a falar com o Pai. 
 

 

 
 

 

 

Filho é aquele que cumpre a 

vontade do Pai 
 
É o que vive dela como se fosse o seu alimento, a 

sua respiração. Jesus um dia disse aos discípulos: «Eu 

tenho um alimento que vós não conheceis. O meu 

alimento é fazer a vontade do Pai». 

Por isso, como filhos de Deus, procuremos falar com 

o Pai, confiemos n’Ele e façamos sempre a Sua 

vontade. Será que assim temos procedido? Será que 

temos falado com Deus o necessário? Será que temos 

mesmo confiança n’Ele? Que temos feito do nosso 

Batismo? 

Podemos dizer que sim, contudo, quando nos 

queixamos que Deus não faz caso de nós, que nos 

castiga sem o merecermos, quando nos queixamos que 

Deus faz sofrer os inocentes, quando tudo isto 

acontece, não estaremos nós a rejeitar Deus como Pai e 

a considerá-l’O um padrasto no pior sentido do termo. 

Mas Jesus recorda-nos: «Se vós, que sois maus, 

sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o 

Pai que está nos Céus dará coisas boas àqueles que 

Lhas pedirem?» (Mt 7,11). 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

  
 

 

 

Aquele que teme a Deus  

e pratica a justiça  

é-Lhe agradável 
 

Partilhar ainda um outro pensamento, retirado da 2.ª 

Leitura, quando São Paulo diz «que Deus não faz 

aceção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele 

que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável” (At 10, 

34). 

Isto vem dizer-nos também que todo aquele que 

pratica a justiça, mesmo sem ser batizado, está no 

caminho da salvação. Daí que, o facto de sermos 

batizados não nos garante, automaticamente, uma 

entrada no Céu. Não é no Batismo que tudo acaba, 

muito pelo contrário, é ali que tudo começa. 

É que o Batismo, mais que um direito, é uma 

responsabilidade. É certo que a salvação será sempre 

gratuita da parte de Deus. Contudo, não nos salvaremos 

se apenas formos batizados, mas se vivermos como 

batizados. Mas como? – perguntarão. Praticando a 

justiça e levando-a às nações, como nos diz o profeta 

Isaías na 1.ª Leitura, abrindo os olhos aos cegos, 

tirando os cativos da prisão e levando a paz aos que 

habitam nas trevas. 

A nossa vida de batizados, devia ser como a de 

Jesus. São Lucas define assim a vida de Cristo: 

«passou fazendo o bem» (At 10,38). Esta frase deveria 

ser o lema de todo o cristão batizado. 

Façamos, neste ano que está a começar, o 

propósito firme de viver a nossa condição de batizados, 

ou seja, como filhos amados de Deus que semeiam o 

amor de Deus por onde passam, como discípulos de 

Cristo que levam a Boa Nova a todos, fazendo novos 

discípulos. Desta forma estamos em sintonia com toda a 

Igreja.  

Com Maria, a filha fiel de Deus, invoquemos o 

Espírito Santo para vivermos na liberdade dos filhos de 

Deus, dizendo aquela oração já muita antiga: «Divino 

Espírito Santo, amor nascido do Pai e do Filho, inspirai-   

-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que 

devo fazer, como devo agir para alcançar a Vossa 

glória, a salvação das almas e a minha própria 

santificação». 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«No Batismo cristão o Espírito Santo  

é o principal artífice: 

é Ele que queima e destrói o pecado original, 

restituindo ao batizado a beleza da graça divina.» 
 

Neste domingo depois da Epifania, celebramos o 
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Batismo de Senhor, fazendo memória grata do nosso 

Batismo. […] 

O Evangelho apresenta-nos Jesus nas águas do rio 

Jordão, no centro de uma maravilhosa revelação divina. 

São Lucas escreve: «Enquanto Jesus, tendo também 

Ele recebido o batismo, estava em oração, o céu abriu-   

-se e sobre Ele desceu o Espírito Santo em forma 

corpórea, como uma pomba; e do céu ouviu-se uma 

voz: “Tu és o meu Filho muito amado; em ti pus todo o 

meu enlevo”» (Lc 3, 21-22). Deste modo Jesus é 

consagrado e manifestado pelo Pai como o Messias, 

salvador e libertador. 

Neste acontecimento — testemunhado pelos quatro 

Evangelhos — verificou-se a passagem do batismo de 

João Baptista, assente no símbolo da água, para o 

Batismo de Jesus, «no Espírito Santo e no fogo» (Lc 3, 

16). Com efeito, no Batismo cristão o Espírito Santo é o 

principal artífice: é Ele que queima e destrói o pecado 

original, restituindo ao batizado a beleza da graça 

divina; é Ele que nos liberta do domínio das trevas, ou 

seja, do pecado, transferindo-nos para o reino da luz, ou 

seja do amor, da verdade e da paz: este é o reino da 

luz. Pensemos a que dignidade nos eleva o Batismo! 

«Considerai com que amor nos amou o Pai, para que 

sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos 

realmente!» (1 Jo 3, 1), exclama o apóstolo João. Esta 

realidade maravilhosa de ser filhos de Deus comporta a 

responsabilidade de seguir Jesus, o Servo obediente, 

reproduzindo em nós mesmos os seus lineamentos: ou 

seja, mansidão, humildade e ternura. E isto não é fácil, 

especialmente quando ao nosso redor há tanta 

intolerância, soberba e dureza. Mas com a força que 

nos vem do Espírito Santo, isto é possível! 

O Espírito Santo, recebido pela primeira vez no dia 

do nosso Batismo, abre o nosso coração à Verdade, à 

Verdade inteira. O Espírito impele a nossa vida pelo 

caminho exigente, mas jubiloso da caridade e da 

solidariedade para com os nossos irmãos. O Espírito 

confere-nos a ternura do perdão divino, permeando-nos 

com o vigor invencível da misericórdia do Pai. Não 

esqueçamos que o Espírito Santo é uma presença viva 

e vivificadora em quantos o recebem, reza em nós e 

enche-nos de alegria espiritual. 

Hoje, festividade o Batismo de Jesus, pensemos no 

dia do nosso Batismo. Todos nós fomos batizados, 

demos graças por esta dádiva! E dirijo-vos uma 

pergunta: quem de vós sabe a data do seu Batismo? 

Certamente, nem todos a sabem. Por isso, convido-vos 

a ir à procura da data, por exemplo perguntando aos 

vossos pais, aos vossos avós, aos vossos padrinhos, ou 

então indo à paróquia. É muito importante sabê-la, 

porque se trata de uma data que deve ser festejada: é o 

dia do nosso renascimento como filhos de Deus. 

Portanto, eis o dever de casa para esta semana: ir cada 

qual à procura da data do próprio Batismo. Celebrar 

este dia significa confirmar a nossa adesão a Jesus, 

assumindo o compromisso de viver como cristãos, 

membros da Igreja e de uma nova humanidade, na qual 

todos são irmãos. 

A Virgem Maria, primeira discípula do seu Filho 

Jesus, nos ajude a viver com alegria e fervor apostólico 

o nosso Batismo, acolhendo cada dia o dom do Espírito 

Santo, que nos transforma em filhos de Deus. 
 

 Papa Francisco, Ângelus, 

 Praça São Pedro,  

Janeiro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 10 – B. Gonçalo de Amarante (Presbítero). 

Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 15 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

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 Km.  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 da vida e fecundidade numa região 

árida e desértica. João Baptista batizava neste rio para 

expressar a vida nova que aceitavam aqueles que se 

batizaram. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (106) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Oitavo verbo: “PERSISTIR”. 
 
 

Plano de ação: 

(…continuação do número anterior)   

 
Depois de escreveres os três episódios (ver número 

anterior), revê-os e procura padrões de comportamento, 

ou virtuosidade, que possam ser comuns. 
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Para isso, pode ajudar responder às seguintes 

questões:  
 

– «Que forças pessoais estiveram presentes e 

tornaram o episódio algo positivamente marcante?» 

– Que emoções foram sentidas?» 

– «Se estiveram envolvidas outras pessoas, de que 

forma elas te terão percecionado e o que terão pensado 

/ sentido em relação a ti durante esses momentos?» 
 

Em seguida, faz o Retrato de ti mesma no teu 

melhor. Combina as observações sobre os três 

episódios num texto único que faça um retrato que 

capture a forma como tu és quando estás no teu melhor. 

Se numa das histórias escolhidas reconheceres que 

fizeste alguma coisa especialmente importante, 

pergunta-te se fizeste o mesmo nos outros episódios, 

mas esqueceste de o integrar nas narrativas feitas. 

Assegura-te de que incorporas as características 

listadas no registo de cada episódio. 
 

– Na tua lista de desejos, pede à vida que te 

traga coragem para persistires nos teus 

sonhos. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor que a água do meu batismo 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 batismo continue 

presente na minha vida e me limpe, me cure e me 

dê vida; 
 

Senhor, que a água do meu batismo não seja 

recordação do passado, senão uma promessa de 

futuro e uma vida vivida segundo o teu exemplo. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.  1  . 
 

Mais vale um ovo hoje, 

 que galinha amanhã. 
 

.  2  . 
 

Mulher que pariu,  
quer galinha. 

 

.  3  . 
 

Abre o olho, 
 que assam carne. 

 

.  4  . 
 

Dia de S. Silvestre,  
quem tem carne que lhe preste? 

 

.  5  . 
 

Não há amor como o primeiro,  
nem pão como o alvo (o branco),  

nem carne como o carneiro. 

 

.  6  . 
 

Não há sermão sem Santo António,  
nem panela sem toucinho. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, apenas duas Leitoras da paróquia 

de Carvalhosa. São elas:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– ERMELINDA PINHEIRO, na próxima quinta-feira, dia 

13 de janeiro (Dia de St.º Hilário).  

– GRAÇA COELHO, no dia seguinte, sexta-feira, dia 

14 de janeiro. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Ermelinda e à Graça 

Coelho, um feliz aniversário.  

Parabéns a ambas. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 

Duas loiras 
 

Uma loira conduzia um grande carro desportivo a 

alta velocidade quando foi surpreendida por uma 

~mulher polícia, também ela loira. 

– Posso ver a sua carta de condução? 

Muito atrapalhada à procura dentro da bolsa, 

pergunta: 

– E como é mesmo a carta de condução? 

Responde a polícia: 

– É retangular e tem uma foto sua. 

A loira encontra o seu pequeno espelho retangular 

que entrega à polícia. 

Olhando para o espelho, devolve-o à condutora, 

dizendo:  

–  Desculpe, pode seguir. Eu não sabia que também 

era polícia.  
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Entre casal 
 

– Querido, onde está aquele livro “Como viver cem 

anos”? 

– Botei fora. 

– Botaste fora, porquê? 

– Porque a tua mãe vem visitar-nos amanhã e eu 

não quero que ela veja essas coisas. 

 

Saber 
 

O pai pergunta à filha de escola: 

– Será que a tua professora desconfia que eu te 

esteja a ajudar nos trabalhos de casa? 

– Acho que sim, pai. Ela até já me disse que você 

deveria voltar outra vez para a escola! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

09-01-2022 

Batismo do Senhor 
 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES  .   
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Natália Siva Manuela Monteiro 

1.ª LEITURA Céu Fernandes Alexandra Brito 

2.ª LEITURA Glória Martins Fernanda Costa 

ORAÇÃO UNIVER. Sr. Diácono Manuela Mont. 
 

 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Jorge David Joana Gomes 

2.ª Leitura Carla Lurdes Neto 

Oraç. Univ. Inês Pacheco Ana Isabel 
 

 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

09-01-2022 

Batismo do Senhor 

 

C A R V A L H O S A   
 

   MEC’s   .  
 

 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

LOCAL - 1 Rosa Matos Jorge Moreira 

LOCAL - 2 José M.ª Matos Alexandra Brito 

LOCAL - 3 Glória Martins Carla Sousa 

LOCAL - 4 Manuel Leão Maria Guiomar 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Ser amável 

é mais importante do que estar certo. 
 

 

 

Jornal concluído em 27-12-2021 
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