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-se à nossa incapacidade de compreender 
profundamente a grandeza daquele Cora-
ção que louva eternamente Deus e está 
reconhecido pelas graças que recebeu, não 
só para benefício próprio, mas também dos 
seus filhos. 

Porque Maria foi redimida como todos 
os homens, mas de modo mais elevado e 
sublime. 

De outra vez, eis como, repetidamente, 
o demónio exprimiu outras vezes toda a sua 
desilusão relativamente ao privilégio que 
Maria teve de ser a Imaculada Conceição. 

Um dia, enquanto eu dizia ao demónio: 
«Em nome da nossa Mãe Imaculada, sai 
deste corpo!», ele gritou: «É a palavra que 
odeio mais!». E eu rebati: «Imaculada?» E 
ele: «Sim!». 

Em outra vez, durante a novena da 
Imaculada, começou a gritar: «Manda-a 
embora, manda-a embora, manda-a 
embora! Nestes dias, todos a nomeiam, 
todos a invocam, todos dizem o seu nome. 
Luz de mais, luz de mais, lus de mais!» 

Outra vez exclamou: «A Imaculada é o 
meu contrário». 
Noutro exorcismo, enquanto repetíamos 
algumas vezes a oração: «Ó Maria conce-
bida  sem  pecado,  rogai por nós que recor- 
remos a vós», o demónio disse: «Pára com 
isso! Esta jaculatória é (demasiado) 
poderosa contra mim!». 
      Já percebeste, leitor, que o Demónio 
odeia-nos, sim, a nós, mas odeia ainda 
muito mais à Virgem Maria, nossa Mãe, 
Mãe da Igreja e Mãe de Jesus Cristo. 
Procuremos vencê-lo pela Oração feita com 
Fé, porque o Diabo, nosso adversário anda 
ao redor de nós, como um leão que ruge, 
buscando a quem devorar. Resistámo-lhe 
firmes na fé. (2 Pd 5, 8). 
____________________________________________ 
 

O Demónio recusou o projecto da 
Encarnação do Filho de Deus e de Maria 
Raínha dos Anjos e dos homens. 

A Virgem Maria venceu Satanás pela sua 
fé inabalável.  
 

 
 

 

Papa Francisco 
(Sobre o Demónio) 

 

O Demónio é, teológicamente, um ser 
que optou por não aceitar o plano de Deus. 

                                  (Sobre o Céu e a Terra – 2010) 
 

Quem não reza a Jesus Cristo está a 
rezar ao Diabo. 

      (Primeira homilia enquanto Papa, 15-03-2013) 

 

Na minha experiência pessoal, sinto-o 
(o Diabo) sempre que sou tentado a fazer 
qualquer coisa que não é o que Deus me 
pede. 

                           (Sobre o Céu e a Terra – 2010) 
____________________________________________ 

Bíblia  

  O Livro dos Livros 
 

–  O “perigo” de chamar à Bíblia 
“Livro Sagrado” 
 

Disse Jesus aos seus discípulos, aos 
de todos os tempos e lugares, por isso 
também a nós: “A semente é a Palavra de 
Deus…” (Mt 13, 3-23). Uma semente! Vida, 
Vida, Vida! É princípio de Vida, é génese 
de novidade, é força que rompe a terra e 
desponta, é tornar-se flor que perfuma e 
fruto que alimenta. É a Palavra de “um 
Deus de vivos e não de mortos” (Mc 12, 
27). Como é que pudemos fazer dela uma 
coisa morta? Já vi rostos escandalizados 
por eu ter a minha Bíblia toda sublinhada, 
em algumas páginas até com diversas 
cores e comentários para me chamar a 
atenção de alguns pormenores importan-
tes. Já fui acusado de “falta de respeito 
pela palavra de Deus” (é claro que quem 
me acusava não percebia a diferença entre 
palavras e Palavra…) por estar a usar as 
capas duras da bíblia como suporte de uma 
folha em que escrevia!  Em que paganismo 
 
 
 

se meteram os cristãos… De uma vez por 
todas, “quem tiver ouvidos para ouvir 
ouça”: a bíblia é uma mediação privilegiada 
da Palavra de Deus, mas não se identifica 
com ela; a Palavra de Deus é um 
Acontecimento pessoal de revelação-              
-relação de Deus em nós, experiência 
íntima de encontro no amor com Aquele 
que é Amor. 

De uma vez por todas, deixemos 
emergir a Nova Aliança revelada e 
realizada por Deus em Jesus de Nazaré, 
Aliança não da letra, mas do Espírito, não 
do livro, mas da Palavra! 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

Terça-Feira, dia 13 de Janeiro, a leitora 
Ermelinda Pinheiro (da Paróquia de 
Carvalhosa) e a leitora Ana Isílda (da 
Paróquia de Sanfins); 

Sexta-feira, dia 16 de Janeiro, a leitora 
Joana Vanessa (da Paróquia de Eiriz) 

À Ermelinda, à Isílda e à Vanessa, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas felicida-
des. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Exige no teu aniversário o teu quinhão 
de alegria fazendo tudo aquilo que mais 
gostas. Entrega o teu corpo e o teu espírito 
à festa da vida. Ri sozinha e com os outros. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

A  Fechar 

 

Se todos te esquecem, as minhas 
entranhas estremecem ao recordar-te. 

Pensa nisto muitas vezes:  
Jesus ama-te, Jesus ama-te muito. 

Baptismo do Senhor 
 

      Celebramos neste Domingo a festa do 
Baptismo do Senhor a qual encerra o ciclo 
iniciado com a solenidade do Natal. Com o 
seu Baptismo Jesus dá início à sua vida 
pública e revela-se o Filho de Deus, que 
veio ao mundo enviado pelo Pai, com a 
missão de salvar e libertar os homens. 

Nesta festa é-nos apresentada a reali-
dade da Santíssima Trindade, pois o Pai dá 
testemunho do Filho e o Espírito Santo 
desce sobre Jesus, em gesto de consa-
gração, como ouviremos nas leituras da 
Palavra que nos são propostas para este 
dia.  

Jesus quis colocar-Se ao lado dos 
pecadores desde o início da sua vida 
pública, aceitando ser como escravo, a fim 
de percorrer junto com eles a senda que 
conduz à liberdade. 

E nós nem sempre nos deixámos 
conduzir por esta solidariedade demonstra-
da por Jesus. 
____________________________________________ 

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). 

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 
presentes 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 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. 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:  
 

Após a morte de Jesus, os discípulos confusos e 
desconcertados, procuram na Sagrada Escritura algo 
que justifique tal acontecimento. Deparam-se com o 
texto de Isaías, que ouviremos, e percebem que tudo o 

que nele se relata se realizou plenamente em Jesus de 
Nazaré, verdadeira luz para todas as nações. 
 

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 ao leitor:  
 

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 negativa. Este modo de formular, sendo mais 
absoluto, requer uma expressão enfática e (por vezes) 
até dramática. Pronuncia todas as sílabas das 

palavras, sobretudo as últimas sílabas das palavras 
esdrúxulas. 
 

 

Comentário: 
 

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 imagem 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, perguntam-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. 
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 expressões 
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 servi- 
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ço 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», encarre-
gue 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 ines-
perada: 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 levantará 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 a arruinar. Para ele não haverá 
casos perdidos, situações irrecuperáveis. 

Será também tentado pelo desencoraja-
mento 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 caminham 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 Evange-
lhos e aplicados a Jesus (Mt 3, 17; 12,18-
21; 17, 5). 
____________________________________________ 

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

 
 
 

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

 

 
Monição:  
 
       Ao proclamarmos o salmo 28 somos convidados a 

pensar na manifestação divina que acompanhou o 
Baptismo de Cristo e a aclamar a glória do Senhor que 
abençoa o seu povo na paz. 
  

 

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. 

____________________________________________ 

2ª Leitura (Act 10, 34-38): 

 
Monição:  
 

Pedro, ao dar testemunho de Jesus, evoca o 

baptismo do Senhor e sublinha o significado da 
presença do Espírito Santo como sinal de toda a acção 
futura de Jesus, o qual passou fazendo o bem. 
 

 
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 ao leitor: 
 

       Começas, leitor, por anunciar o discurso de Pedro, 
para em seguida lhe emprestares a tua voz. Sem 
exagerar, muda o tom da voz. Cuidado com palavras 
como “acepção" (o “p” não se lê, mas o “e” 

precedente é aberto, como se um assento tivesse); 
“pregou” (o “e” é aberto, porque trata-se de “anúnciar” 
a Palavra e não de “cravar” pregos na madeira.). A 
articulação e a recta pronunciação são essenciais para 

que a leitura seja compreendida por todos. 

 

 

Comentário: 

   
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 comunidades: podia-se 
ou não conceder o Baptismo aos pagãos? 
Pedro, infelizmente, 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 indistinta-
mente chamados à salvação, porque Ele é o 
Senhor de todos (Rm 10, 12). 

A expressão Deus não faz acepção de 
pessoas – utilizada neste trecho – é 
retomada outras vezes no Novo Testamento 
(Rm 2, 11; Gl 2, 6; lPd 1,17) para denunciar 
a perigosa tentação de projectar 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 apresen-
tando 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 empenha-
tiva, mas Jesus conseguiu concluí-la porque 
estava cheio do Espírito do Senhor e porque 
Deus estava com Ele. 

E indicado também o tempo e o lugar 
em que teve início a manifestação da 
salvação: tudo teve início na Galileia 
«depois do baptismo 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 baptismo de João até ao dia em 
que nos foi arrebatado para o Alto» (Act 1, 
22). 
____________________________________________

 Aclamação ao Evangelho 

(Mc 9,6) 
   
 

Monição:  
 

A voz de Deus mostra que Jesus é a única 

autoridade e todos os que ouvem o seu convite e 
seguem Jesus até ao fim, começam desde já a 
participar da sua vitória final. 
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Refrão:    ALELUIA,  ALELUIA! 
 

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

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 1, 7-11) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo Sãoi Marcos 
 

Naquele tempo, 7João começou a pregar, dizendo: 
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que 
eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para 

desatar as correias das suas sandálias. 8Eu baptizo na 
água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo». 
9Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da 
Galileia e foi baptizado por João no rio Jordão. 10Ao 

subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, 
como uma pomba, descer sobre Ele. 11E dos céus 
ouviu-se uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado, 
em Ti pus toda a minha complacência». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

São Marcos inicia o seu Evangelho com 
os brevíssimos relatos da pregação do 
Baptista no deserto, do Baptismo e das 
tentações de Jesus. 

V. 7-8 – O contraste entre as duas 
personalidades, Jesus e João, reforça a 
superioridade de Jesus e do seu Baptismo: 
«não sou digno de me inclinar para desatar 
as correias das suas sandálias»; note-se 
que este gesto era considerado de tal modo 
humilhante, que nem sequer um judeu o 
podia impor a um criado da sua raça. É o 
próprio Baptista que estabelece o confronto 
entre o seu baptismo (banho) e o de Jesus: 
o seu apenas significava a graça e dispunha 
para a conversão; o de Jesus não só 
significa a graça purificadora e regenera-
dora, mas também a produz eficazmente:      

V.8 – «Eu baptizo na água, mas Ele 
baptizar-vos-á no Espírito Santo». 
Baptizar era mergulhar na água. Tratava-se 
dum banho ritual que significava a 
purificação legal de alguma impureza 
prevista pela Torá escrita ou oral. Na época, 
existia também o baptismo dos prosélitos, 
para incorporar um gentio no judaísmo, e 
ainda o baptismo dos essénios, um rito de 
iniciação e purificação dos adeptos que 
entravam na seita de Qumrã. O baptismo de 
João não era um rito de incorporação ou de 
iniciação, mas de conversão interior; as 
palavras de exortação do Baptista e o 
reconhecimento público e humilde dos 
pecados dispunham o penitente para vir a 
receber a graça de Cristo, que já vivia entre 
o povo, mas que o povo não conhecia na 
sua qualidade de Messias. Os profetas 
tinham anunciado uma purificação com a 
água nos tempos messiânicos: (Zac 13, 1; 
Jer 4, 14; Ez 36, 25; 37, 23) O baptismo de  
 
 

de natureza decaída, do estado de pecado 
original, tornámo-nos participantes do sacer-
dócio de Cristo, membros do corpo místico 
de Cristo, recebemos as virtudes teologais e 
dons do Espírito Santo. O baptizado 
pertence para sempre a Cristo. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Pelos baptizados que vivem a sua fé, 
pelos que a abandonaram e esqueceram 
e por aqueles que nunca a praticaram, 
oremos ao Filho de Deus Pai 

 
2 –  Pelos catecúmenos jovens e adultos, 

pelas crianças renascidas no baptismo, 
e por aqueles a quem ninguém fala de Deus 

oremos ao Filho de Maria. 
 
3 – Pelos cristãos que ajudam os mais pobres, 

pelos que levam os pesos dos mais fracos, 

    e pelos que procuram não quebrar a cana já fendida, 
oremos a Jesus, o Salvador. 
 

4 –  Pelos homens que se deixam guiar pelo Espírito, 

pelos que servem com amor a santa Igreja, 
e por  aqueles que não crêem em Deus, 
oremos a Jesus de Nazaré. 
 

5 –  Por todos os baptizados desta Paróquia, 
pelos que não vêm à nossa assembleia 
e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino, 
oremos ao Messias do Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da Igreja);  
Dia 17 – S. Antão (Abade). 

____________________________________________ 

Provérbios de Janeiro 
 

1 – Janeiro quente, traz o diabo no ventre; 

2 – Os bons dias de Jan.º, vêm-se a pagar em Fev.º; 
3 – Janeiro greleiro, não enche o celeiro; 
4 – Em Janeiro sobe ao outeiro: se vires verdejar, põe-       
      -te a chorar; se vires terrear, pôe-te a cantar; 

5 – Em Janeiro, um porco ao sol, outro ao fumeiro. 
____________________________________________ 

O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 

«A minha experiência mariana nos 
exorcismos e confrontos com os 
demónios» (Francesco Bamonte, dos Servos do 

Coração Imaculado de Maria) 
 

      Uma vez, o demónio exprimiu assim a 
contínua gratidão de Maria a Deus: 

«Ela canta sempre os louvores daq’Ele, 
como então fazia, mas só poucos na terra  
estão em condições de ouvi-la quando 
canta» 

Provavelmente, aqui,  o Maligno referia- 
 

João dispunha para a limpeza da alma, mas 
o Baptismo de Jesus concede eficazmente 
o perdão dos pecados (Mt 3, 11; Mc 1, 4). 
Dadas as circunstâncias da época, o 
simbolismo do rito de baptizar era então 
muito mais evidente do que nos nossos 
dias, mas a eficácia do Baptismo de Jesus 
só se pode captar pela fé.  

V.9 –  Jesus quer ser baptizado, mas 
não é para se inscrever na escola do 
Baptista, nem sequer para ensinar a acatar 
a missão dum extraordinário enviado de 
Deus, nem mesmo simplesmente para nos 
deixar um exemplo de humildade; é 
sobretudo para realizar uma espécie de 
«acção simbólica», à maneira dos antigos 
profetas, como a entendeu a tradição 
patrística da Igreja: Ele que era a Vida (Jo 1, 
4; 14, 6), entra em contacto com a água 
para lhe dar a força vivificante de vir a ser a 
matéria do nosso Baptismo. Por outro lado, 
logo no início da vida pública, é-nos dado 
um sinal da divindade de Jesus, constituin-
do, por assim dizer, a sua apresentação 
pública como Messias e Filho de Deus, a 
inauguração solene do seu ministério 
público, credenciado pelas restantes 
Pessoas divinas. A SS. Trindade, que se 
manifesta no Baptismo do Senhor, toma 
posse da alma do fiel que é baptizado.  

V.10 –  A «pomba», representa o Espí-
rito Santo, porque os rabinos da época 
costumavam representar o Espírito de Deus 
por esta ave, a adejar sobre as águas na 
obra da criação (Gn 1, 1). Segundo os 
Santos Padres, ela é o símbolo da paz e da 
reconciliação entre Deus e a Humanidade.  
 

No baptismo de Cristo 
está prefigurado o nosso baptismo 

 

Cristo conduz ao cumprimento das 
prefigurações. Na Antiga Aliança encon-
tram-se várias prefigurações do Baptismo: a 
água, fonte de vida e de morte; a arca de 
Noé, que salva navegando sobre a água; a 
passagem do Mar Vermelho, que liberta 
Israel da escravidão do Egipto; a travessia 
do Jordão, que introduz Israel da escravidão 
do Egipto; a travessia do Jordão, que 
introduz Israel na terra prometida, imagem 
da vida eterna. 

Cristo conduz ao cumprimento destas 
prefigurações. É Jesus Cristo que na cruz, 
do seu lado trespassado, derramou sangue 
e água, sinais do Baptismo e da Eucaristia, 
e depois da Ressurreição confia aos 
Apóstolos esta missão: «Ide e ensinai todos 
os povos, baptizando-os no nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo» (Mt 28, 19). 
Desde o dia de Pentecostes que a Igreja 
administra o Baptismo a quem crê em Jesus 
Cristo. 

No Baptismo  fomos libertos  do  estado   
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