COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

II Domingo do
Tempo Comum
Entrada
Toda a Terra – CEC.I.13/CT.803
Apresentação dos Dons
Ouviu-se uma voz – CEC.I.87

12 JANEIRO 2020 – N.º 678

A Palavra _________________________________________
Ano A - II Domingo do Tempo Comum – 19 de Janeiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 49,3.5-6.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 1.1-3.
Evangelho – São João 1,29-34: Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu
encontro, e exclamou:«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era d'Ele que
eu dizia:'Depois de mim virá um homem, que passou à minha frente, porque existia antes de
mim'. Eu não 0 conhecia, mas para Ele Se manifestar a Israel é que eu vim baptizar em
água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma
pomba e repousar sobre Ele. Eu não 0 conhecia, mas quem me enviou a baptizar em água é
que me disse: 'Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar é que baptiza no
Espírito Santo'. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus».

Comunhão
O Cordeiro de Deus – CEC.II.58

A Comunidade______________________________________

Depois da Comunhão
O Senhor é minha luz – SR.108

Vigília Ecuménica Jovem seguida de convívio, na Igreja de S. Isabel (Lisboa).

Final
Vós que fostes baptizados
NCT.371
Horários

 Quarta-feira, 15, às 9.30h., Eucaristia.
 Sábado, 18, na missa das 19h., festa da Fé (6.º ano da catequese paroquial); às 21.30h.,

A Bíblia____________________________________________
656. Segundo o evangelho de São Lucas, de que sacerdote era descendente Isabel, esposa de
Zacarias?
SOLUÇÃO - 655. Abner (2 Sam 3,6).

A Testemunha______________________________________

DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
11. Como vimos, a primeira novidade da fé bíblica consiste na imagem de Deus; a segunda,
essencialmente ligada a ela, encontramo-la na imagem do homem. A narração bíblica da
criação fala da solidão do primeiro homem, Adão, querendo Deus pôr a seu lado um auxílio.
Dentre todas as criaturas, nenhuma pôde ser para o homem aquela ajuda de que necessita,
apesar de ter dado um nome a todos os animais selvagens e a todas as aves, integrando-os
assim no contexto da sua vida. Então, de uma costela do homem, Deus plasma a mulher.
Agora Adão encontra a ajuda de que necessita: «Esta é, realmente, osso dos meus ossos e
carne da minha carne» (Gn 2, 23). Na base desta narração, é possível entrever concepções
semelhantes às que aparecem, por exemplo, no mito referido por Platão, segundo o qual o
homem originariamente era esférico, porque completo em si mesmo e auto-suficiente. Mas,
como punição pela sua soberba, foi dividido ao meio por Zeus, de tal modo que agora
sempre anseia pela outra sua metade e caminha para ela a fim de reencontrar a sua
globalidade. Na narração bíblica, não se fala de punição; porém, a ideia de que o homem de
algum modo esteja incompleto, constitutivamente a caminho a fim de encontrar no outro a
parte que falta para a sua totalidade, isto é, a ideia de que, só na comunhão com o outro
sexo, possa tornar-se «completo», está sem dúvida presente. E, deste modo, a narração
bíblica conclui com uma profecia sobre Adão: «Por este motivo, o homem deixará o pai e a
mãe para se unir à sua mulher; e os dois serão uma só carne» (Gn 2, 24). Aqui há dois
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Festa do Baptismo do Senhor
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 42,1-4.6-7
"Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma."
2ª Leitura – Apóstolo - Actos dos Apóstolos 10,34-38
"Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré."
Evangelho – São Mateus 3,13-17
"Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha

Ao terminar a quadra litúrgica do Natal, celebramos a Festa do Baptismo de Jesus nas águas
do rio Jordão. Deste modo, é consagrada a missão que Deus deposita no seu Filho muito amado
que veio para nos salvar.
A primeira leitura – do profeta Isaías - trata do anúncio da vinda à terra de um "servo" de
Deus cuja missão é de paz e justiça. Na simplicidade e na humildade, a Boa Nova de Jesus será a
salvação para todo o mundo.
Na segunda leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos -, é retomado o tema do projecto de
salvação que foi confiado pela misericórdia de Deus a Jesus, o seu Filho muito amado. A missão
de Jesus Cristo é também a dos seus discípulos: proclamar a Boa Nova do projecto salvador de
Deus em favor de toda a humanidade.
Com a leitura do Evangelho de São Mateus, deparamo-nos com o encontro de Jesus e João
Baptista nas margens do rio Jordão, no momento em que Jesus se submete humildemente ao
Baptismo. O Pai glorifica o seu “servo” ao proclamá-Lo como Filho e, a partir daí, consagra-O
na missão de anunciar a Boa Nova da salvação.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Deus, nosso Pai, nós Te bendizemos pelo envio de profetas, de juízes e
de reis, mas sobretudo pelo envio do teu Filho, o teu eleito, em quem puseste toda a
tua alegria, e que se manifestou como a luz das nações. Nós Te confiamos todos os
que aspiram a reencontrar a luz, a liberdade e a paz.
2.ª Leitura – Cristo Jesus, Tu que és o Senhor de toda a condição humana, A Ti, que
o Pai revelou como o Messias, nós Te damos graças pela tua obra de salvação. Nós
Te confiamos os nossos irmãos que procuram a luz e a verdade, como fazia o
centurião Cornélio. Dá-nos a coragem de ir ao seu encontro, como o apóstolo Pedro.
Evangelho – Pai de Jesus e nosso Pai, nós Te damos graças pelo baptismo de Jesus
nas águas do rio Jordão, porque nele nos revelaste a nova humanidade, da qual Jesus
é o princípio. Fazes também de nós teus filhos bem-amados e nos enches com o teu
Espírito. Nós Te pedimos pelos novos baptizados, pelos padrinhos e madrinhas,
pelos pais e pelos que asseguram a preparação para o baptismo. Que todos saibam
abrir um caminho novo para os que são chamados à vida; que os tornem fiéis a Cristo
e à sua missão na Igreja e na sociedade.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

