
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - Baptismo do Senhor – 10 de Janeiro 

Primeira Leitura – Livro de Isaías 42.1-4; 6-7  

Segunda Leitura – Actos dos Apóstolos 10.14-38 

Evangelho – São Marcos 1. 7-11:  «Naquele tempo, João 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. Eu baptizo na água, mas Ele  
baptizar-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da 
Galileia e foi baptizado por João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se 
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma voz: «Tu és o 
meu Filho muito amado, em Ti pus toda a minha complacência». 

COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA 3 JANEIRO 2021 – N.º 724 

 

LARGO DA IGREJA 

2720-296 AMADORA 

TELF.: 21 495 33 61 

TM .: 963 956 909  
 

www.paroquia-reboleira.pt 

paroquia.reboleira@gmail.com 
 

Se desejar receber o boletim por  
e-mail faça o seu pedido para o  

e-mail acima indicado 

PARÓQUIA DE 

NOSSA SENHORA 

A Bíblia____________________________________________ 
696. Segundo o Evangelho de São Lucas, a que tribo pertencia Ana, filha de Fanuel, que 
profetizou no templo acerca de Jesus quando da visita de Maria e de José? 
SOLUÇÃO – 695. Serpente (Is 27,1). 

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 3 de Janeiro, missas às 9.30h. e 11 h..  

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Baptismo do Senhor 

 
Entrada 

O Verbo fez-se carne – CEC.I.45 

 

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 

Vós que fostes baptizados 

NCT.371  

Cartório Paroquial  

 Terça-feira a Sábado: das 17 

(dezassete) às 19 (dezanove) 

horas. 

Celebrações de Missas 

 Sábado: 19 (dezanove) horas.  

 Domingo: 11 (onze) horas.  

 Quarta-feira e Quinta-feira: 

18.30 (dezoito e trinta) horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta-feira e Sábado: das 17 

(dezassete) às 18.30 (dezoito e 

trinta) horas. 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

26. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder económico ou político parecem 
concentrar-se sobretudo em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas, procurando 
apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas 
indicam que tais efeitos poderão ser cada vez piores, se continuarmos com os modelos 
actuais de produção e consumo. Por isso, tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento 
de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão de dióxido de carbono e 
outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os 
combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. No mundo, é exíguo o 
nível de acesso a energias limpas e renováveis. Mas ainda é necessário desenvolver 
adequadas tecnologias de acumulação. Entretanto, nalguns países, registaram-se avanços que 
começam a ser significativos, embora estejam longe de atingir uma proporção importante. 
Houve também alguns investimentos em modalidades de produção e transporte que 
consomem menos energia exigindo menor quantidade de matérias-primas, bem como em 
modalidades de construção ou restruturação de edifícios para se melhorar a sua eficiência 
energética. Mas estas práticas promissoras estão longe de se tornar omnipresentes. 
27. Outros indicadores da situação actual têm a ver com o esgotamento dos recursos 
naturais. É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o nível actual de consumo dos 
países mais desenvolvidos e dos sectores mais ricos da sociedade, onde o hábito de 
desperdiçar e jogar fora atinge níveis inauditos. Já se ultrapassaram certos limites máximos 
de exploração do planeta, sem termos resolvido o problema da pobreza. 
28. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é 
indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As 
fontes de água doce fornecem os sectores sanitários, agro-pecuários e industriais. A 
disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas 
agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências 
a curto e longo prazo. Grandes cidades, que dependem de importantes reservas hídricas, 
sofrem períodos de carência do recurso, que, nos momentos críticos, nem sempre se 
administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública 
verifica-se especialmente na África, onde grandes sectores da população não têm acesso a 
água potável segura, ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. Nalguns 
países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez. 



Solenidade da 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-Lo."  

 Celebramos hoje a Solenidade da Epifania, isto é, da manifestação do Senhor a todo o 

mundo. 

 A liturgia deste domingo releva o anúncio do nascimento de Jesus a todos os povos da Terra 

recordando a visita dos Magos do Oriente à cidade de Belém. 

 Na primeira leitura - do Livro de Isaías -, o profeta anuncia o aparecimento da luz salvadora 

na cidade de Jerusalém, para a transformar e atrair a si todas as nações. A Igreja de Cristo ficará 

para sempre como o sinal e o instrumento de união de toda a humanidade com Deus. 

 Na segunda leitura - da Carta de São Paulo aos Efésios -, o apóstolo afirma a revelação do 

projecto salvador de Deus em prol de toda a humanidade. Cada homem é herdeiro de uma só 

promessa, garantida pelo Espírito de Jesus, aberta aos gentios e jamais na posse das gerações 

passadas. 

 O Evangelho de São Mateus evoca o anúncio do profeta Isaías na primeira leitura: os 

Magos do Oriente que visitam Jesus logo após o seu nascimento, acabam por ser, eles próprios, 

os representantes de todos os povos que, ao conhecerem o anúncio do Messias, O procuram e O 

aceitam como Salvador. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Bendito sejas, Senhor nosso Deus, pela luz que espalhas no meio de nós 
quando, fiéis aos teus mandamentos, nos comportamos como tuas testemunhas neste 
mundo inundado pelas trevas do egoísmo e pelo desprezo daqueles que são nossos 
irmãos. Que sejamos, todos unidos, uma nova cidade, a cidade dos filhos de Deus.  

 
2.ª Leitura – Bendito sejas, Senhor nosso Deus, porque assumiste a natureza humana 
para Te revelares a todos os homens nossos irmãos. Que o teu Espírito nos anuncie 
constantemente o teu mistério, o nosso desígnio, o de viver sob a inspiração da tua 
graça, na alegria de sermos parte da tua Igreja que peregrina sobre a terra.  
 
Evangelho – Bendito sejas, Senhor nosso Deus, porque o teu amor não tem fronteiras. 
Hoje, a tua salvação, manifestada em Cristo, abrange todos os povos, raças e línguas. 
Mas nós, por vezes, somos luzes que se escondem, estrelas que não guiam e sal que 
perdeu o sabor. Perdoa a nossa falta de coragem e enche-nos da força, valentia e 
audácia que levaram os longínquos Magos até Belém de Judá. Que o ouro, o incenso e 
a mirra, que Te queremos oferecer, se traduzam em hoje manifestarmos o teu rosto aos 
nossos irmãos que mergulham na solidão da tua ausência.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

 

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima. 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mt 2, 1-12. 

Lê a passagem e procura compreendê-la.  

 

Descobre o que significam! Liga os desenhos aos significados usando setas. 

A s  O f e r t a s  d o s  M a g o s  

Ouro 

(é valioso e é um 

sinal de realeza) 

“Epifania” significa “revelação”. Jesus veio ao mundo para que todas as pessoas O pudessem 

conhecer e ter n’Ele a vida. 

Mirra 

(é um unguento 

perfumado; era 

espalhado sobre a 

pele dos cadáveres) 

Incenso 

(é símbolo de 

divindade) 

Jesus dará a Sua 

vida por amor 

Jesus é Filho 

de Deus 

Jesus é o Rei 

supremo 



 

 

TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

https://youtu.be/l-XkzRfhdBE 

O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa, em parceria com o 

Departamento da Pastoral da Família, lança a iniciativa Presépio Laudato Si’ 

através da qual propõe às famílias uma caminhada para a vivência dos tempos 

de Advento e de Natal, com base na Encíclica sobre o cuidado da casa comum.  

Oração em  Família 

Vídeo da Semana: 

Senhor Deus omnipotente,  

que neste dia revelastes o vosso Filho Unigénito  

aos gentios guiados por uma estrela,  

a nós que já Vos conhecemos pela fé  

levai-nos a contemplar face a face a vossa glória.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

Amén  

Nesta semana vamos aprender a cuidar da Criação, que fala de Deus 

O elemento do presépio são os Magos e a estrela. 

 Palavra de Deus:  
Leitura do Evangelho segundo São Mateus (Mt 2, 1-12) AQUI  

Tendo observado a estrela, os Reis Magos, sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo 

a Belém para conhecer Jesus e oferecer-Lhe de presente ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm um 

significado: o ouro honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade sagrada 

que experimentará a morte e a sepultura. Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe para chegar a 

Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de infinito, que saem para uma viagem longa e 

perigosa e que os leva até Belém (cf. Mt 2, 1-12). À vista do Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não 

se deixam escandalizar pela pobreza do ambiente; não hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-Lo. Diante 

d’Ele compreendem que Deus, tal como regula com soberana sabedoria o curso dos astros, assim também 

guia o curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os humildes. E de certeza, quando 

regressaram ao seu país, falaram deste encontro surpreendente com o Messias, inaugurando a viagem do 

Evangelho entre os gentios. Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados a refletir sobre a 

responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da Boa-Nova 

para as pessoas que encontra, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo com 

ações concretas de misericórdia.  

Junto ao Presépio 

Será que vais conseguir concretizar o desafio da semana? 

Ter um gesto de agradecimento a alguma pessoa em concreto ou aos profissionais de saúde.  

https://youtu.be/l-XkzRfhdBE
https://www.liturgia.pt/liturgiadiaria/dia.php?data=2021-1-3

