
A Bíblia____________________________________________ 
604. Segundo a Carta de Judas, qual foi o arcanjo que disputou o corpo de Moisés? 
SOLUÇÕES: - 603. Judá (Zac 10.3). 

A Palavra _________________________________________ 
Ano C - Festa do Baptismo do Senhor – 13 de Janeiro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 42,1-4.6-7. 

Segunda Leitura – Apóstolo – Livro dos Actos dos Apóstolos 10,34-38. 

Evangelho – São Lucas 3,15-16.21-22: 
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João 
não seria o Messias. João 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 Espírito Santo e o fogo». 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 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». 
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A Testemunha______________________________________ 
Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II 

63. Pode ser frequentemente muito útil para o povo o uso do vernáculo na administração dos 
sacramentos e sacramentais. Dê-se-lhe, por isso, maior importância segundo estas normas:  
a) Na administração dós sacramentos e sacramentais pode usar-se o vernáculo, segundo o 
estatuído no art. 36;  
b) A competente autoridade eclesiástica territorial, a que se refere o art. 22 § 2." desta 
Constituição, prepare o mais depressa possível, com base na nova edição do Ritual romano, 
os Rituais particulares, adaptados às necessidades de cada uma das regiões, mesmo quanto à 
língua. Procure-se que sejam postos em vigor nas respectivas regiões depois de aprovados 
pela Sé Apostólica. Na composição destes Rituais ou especiais «Colecções de ritos» não 
devem omitir-se as instruções que o Ritual romano coloca no início de cada rito, quer sejam 
de carácter pastoral, quer digam respeito às rubricas, quer tenham especial importância 
comunitária.  
64. Restaure-se o catecumenado dos adultos, com vários graus, a praticar segundo o critério 
do Ordinário do lugar, de modo que se possa dar a conveniente instrução a que se destina o 
catecumenado e santificar este tempo por meio de ritos sagrados que se hão-de celebrar em 
ocasiões sucessivas.  
65. Seja lícito admitir nas terras de Missão, ao lado dos elementos próprios da tradição 
cristã, os elementos de iniciação usados por cada um desses povos, na medida em que 
puderem integrar-se no rito cristão, segundo os art.s 37-40 desta Constituição.  

A Comunidade______________________________________ 
  Domingo, 6 de Janeiro, às 15.30h., encontro vicarial de formação litúrgica (na igreja da 
Amadora): “Missa-I”. 

 Terça-feira, 8, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina. 

 Quarta-feira, 9, missa às 19h.. 

 Sábado, 12, às 15h., catequese para adultos; na missa das 19h., Festa da Palavra – entrega 
da Bíblia (4.º ano da catequese paroquial); às 20h., convívio organizado pelo agrupamento 
de Escuteiros com noite de fados. 

 Boletim Paroquial online: quem quiser receber por este meio deverá indicar o seu  
endereço de correio electrónico (“e-mail”) no cartório paroquial ou enviar um pedido para: 
paroquia.reboleira@gmail.com. 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Baptismo do Senhor 

Entrada 

Este é aquele – CEC.I.78 

 
Apresentação dos Dons  

O Espírito do Senhor – NCT.397 

 
Comunhão 

Deus enviou – NCT.76 

 
Depois da Comunhão 

O amor de Deus – NCT.388 

 
Final 

Vós que fostes – NCT.371 



Epifania do Senhor 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 60,1-6  

"Brilha sobre ti a glória do Senhor."  

 
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Efésios 3, 2-3 a .5-6  

"Ele foi revelado pelo Espírito Santo.”  

 

Evangelho –  São Mateus 2,1-12  

"Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-Lo."  

Celebramos neste dia a aclamação do Senhor por todos os povos da Terra,  

representados pelos Magos na visita ao Menino Jesus em Belém.  

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia a chegada da luz salvadora do Senhor, que fará 

de Jerusalém uma outra cidade, bela e feliz. Deus reunirá o seu povo e a Igreja será o sinal de 

união de todos os homens com Deus.  

Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo fala do projecto salvador de Deus que  vai atingir 

toda a humanidade, tornando-nos  membros de uma só comunidade, obra de Jesus, unida para 

sempre pela caridade e pelo amor.  

Do Evangelho de São Mateus, a mensagem do texto completa a promessa anunciada pelo 

profeta Isaías. Os Magos do Oriente, que visitam Jesus após o seu nascimento, acabam por ser, 

eles próprios, os representantes de todos os povos do mundo. Ao ser-lhes anunciada a chegada 

do Messias, procuram-No e acolhem-No como o Salvador esperado.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, nosso Deus, a vida cristã não pode ser sofrimento e 
infelicidade para o homem. O apelo de Isaías dirigido à cidade de Jerusalém é o 
mesmo que Tu ofereces à Igreja até ao fim dos tempos. Faz-nos viver na tua alegria, 
mesmo no meio das dificuldades e dos problemas deste mundo.   

 

2.ª Leitura – Senhor nosso Deus, juntamente com os homens do mundo inteiro, 
somos herdeiros da mesma promessa que és Tu, o Filho de Deus, enviado pelo Pai. 
Outrora anunciado pelos profetas, agora és Tu, na Igreja, que nos falas, tornas Deus 
presente nas nossas vidas, em união com todos os nossos irmãos, movidos pela 
mesma fé.  

 
Evangelho – Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Pai de todos os homens, porque o 
teu amor não tem fronteiras. Hoje a tua salvação, por intermédio de Cristo, abrange 
todos os povos, raças e línguas. Os Magos que foram até Belém, com as suas ofertas, 
guiados pela luz de uma estrela, são a humanidade que por Ti anseia. Mas nós, por 
vezes, somos luzes que se escondem, estrelas que não guiam e sal que perdeu o 
sabor. Perdoa a nossa cobardia e enche-nos do teu Espírito para podermos manifestar 
o teu rosto aos nossos irmãos perdidos na solidão, sem Ti, no corpo e no espírito.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


