
A Palavra _________________________________________ 
Festa do Baptismo do Senhor – 12 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 Mateus 3,13-17: 
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Baptista ao Jordão, para ser 
baptizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso de ser baptizado por Ti 
e Tu vens ter comigo?» Jesus respondeu-lhe: «Deixa por agora; convém que assim 
cumpramos toda a justiça». João deixou então que Ele Se aproximasse. Logo que Jesus foi 
baptizado, saiu da água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer 
como uma pomba e pousar sobre Ele. E uma voz vinda do céu dizia: «Este é o meu Filho 
muito amado, no qual pus toda a minha complacência».  
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A Bíblia____________________________________________ 
655. De acordo com o 2.º Livro de Samuel, quem governava a casa de Saul durante a guerra 
deste com o futuro rei David? 
SOLUÇÃO - 654. Trinta anos (Lc 3, 23). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Festa do Baptismo do 

Senhor 

 
Entrada 

Ouviu-se uma voz – CEC.I.87 

 

Apresentação dos Dons 

O Espírito do Senhor – NCT.397 

 

Comunhão 

Este é aquele – CEC.I.78 

 

Depois da Comunhão 

O amor de Deus – NCT.388 

  

Final 

Baptizados em Cristo – R.37 

A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

Israel cometeu «adultério», rompeu a Aliança; Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo. Mas 
precisamente aqui se revela que Deus é Deus, e não homem: «Como te abandonarei, ó 
Efraim? Entregar-te-ei, ó Israel? O meu coração dá voltas dentro de mim, comove-se a 
minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim; porque 
sou Deus e não um homem, sou Santo no meio de ti» (Os 11, 8-9). O amor apaixonado de 
Deus pelo seu povo — pelo homem — é ao mesmo tempo um amor que perdoa. E é tão 
grande, que chega a virar Deus contra Si próprio, o seu amor contra a sua justiça. Nisto, o 
cristão vê já esboçar-se veladamente o mistério da Cruz: Deus ama tanto o homem que, 
tendo-Se feito Ele próprio homem, segue-o até à morte e, deste modo, reconcilia justiça e 
amor. O aspecto filosófico e histórico-religioso saliente nesta visão da Bíblia é o facto de, 
por um lado, nos encontrarmos diante de uma imagem estritamente metafísica de Deus: 
Deus é absolutamente a fonte originária de todo o ser; mas este princípio criador de todas as 
coisas — o Logos, a razão primordial — é, ao mesmo tempo, um amante com toda a paixão 
de um verdadeiro amor. Deste modo, o eros é enobrecido ao máximo, mas simultaneamente 
tão purificado que se funde com a agape. Daqui podemos compreender por que a recepção 
do Cântico dos Cânticos no cânone da Sagrada Escritura tenha sido bem cedo explicada no 
sentido de que aqueles cânticos de amor, no fundo, descreviam a relação de Deus com o 
homem e do homem com Deus. E, assim, o referido livro tornou-se, tanto na literatura cristã 
como na judaica, uma fonte de conhecimento e de experiência mística em que se exprime a 
essência da fé bíblica: na verdade, existe uma unificação do homem com Deus — o sonho 
originário do homem —, mas esta unificação não é confundir-se, um afundar no oceano 
anónimo do Divino; é unidade que cria amor, na qual ambos — Deus e o homem — 
permanecem eles mesmos mas tornando-se plenamente uma coisa só: «Aquele, porém, que 
se une ao Senhor constitui, com Ele, um só espírito» — diz São Paulo (1 Cor 6, 17). 

A Comunidade______________________________________ 
 Terça-feira, 7, recomeço das actividades da catequese paroquial; às 17.30h., reunião da 
Conferência Vicentina. 

  Quarta-feira, 8, às 9.30h., Eucaristia. 

 Sábado, 11, na missa das 19h., festa da Palavra – Entrega da Bíblia (4.º ano da catequese 
paroquial). 



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, 2-3ª.5-6  

"Ele foi revelado pelo Espírito Santo."  

 
Evangelho –  São Mateus 2,1-12  

"Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l'O."  

Celebramos hoje a Epifania, isto é, a manifestação do Senhor Jesus, no presépio, a todos 

os povos da Terra, recordando a visita dos Magos do Oriente a Belém, a cidade do rei David.  

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

que Jerusalém se transforme como cidade para congregar todos os povos do mundo, atraídos pela 

luz esplendorosa de Deus. Por isso, será a Igreja sinal e instrumento de unidade à volta de Jesus 

Cristo, a luz do mundo.  

Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo exalta o projecto salvador de Deus que vai 

atingir toda a humanidade, tornando-nos membros de uma só comunidade que, em Jesus, 

permanecerá unida na caridade e no amor. Finalmente nos foi revelado que ficámos herdeiros dos 

seus dons.  

O Evangelho deste domingo completa a promessa feita na primeira leitura: os Magos do 

Oriente visitam com todo o esplendor o Senhor Jesus, o Filho de Deus anunciado pelas 

Escrituras. São para nós os representantes de todos os povos do mundo que esperam o Messias, 

que O aceitam como Salvador e Mensageiro do Deus Único.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Bendito sejais, Senhor, pela luz esplendorosa de Deus, anunciada pelos 
profetas em prol da cidade de Jerusalém. Atingidos por essa luz estamos todos nós, 
está toda a humanidade. Bendito sejais, Senhor, porque não recusais o amor infinito a 
nenhum dos vossos filhos.  

 
2.ª Leitura – Bendito sejais, Senhor, porque finalmente Vos revelastes por inteiro a 
nós e a todos os homens nossos irmãos. Agora surgiu a plenitude da vida, o braço 
redentor de Deus. Todos somos filhos da promessa. ConVosco podemos avançar 
pelos caminhos da vida com esperança e sob a vossa protecção.  

 
Evangelho – Bendito sejais, Senhor nosso Deus, Pai de todos os homens, porque o 
vosso amor não tem fronteiras. Hoje, a salvação, pelos méritos de Cristo, abrange 
todos os povos, raças e línguas. Ele deixou a sua obra e o seu evangelho nas nossas 
mãos, como brasas acesas para lançar à terra o fogo do vosso amor. Mas nós, por 
vezes, somos luzes que se escondem, estrelas que não guiam e sal que perdeu o 
sabor. Perdoai a nossa cobardia e enchei-nos com a força, a valentia e a audácia do 
vosso Espírito, para manifestar hoje o vosso rosto aos nossos irmãos que anseiam por 
Vós na solidão das suas vidas.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


