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A Palavra _________________________________________
Ano B - II Domingo do Tempo Comum – 17 de Janeiro
Primeira Leitura – 1.º Livro de Samuel, 3.3b-10; 19.
Segunda Leitura – 1.ª Carta aos Coríntios, 6.13c-15ª; 17-28:
O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo.
Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis
que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com
Ele um só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem cometa é
exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não
sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por
Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: glorificai
a Deus no vosso corpo.
Evangelho - São João,1.35-42:
«Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus
que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas
palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disselhes: «Que procurais?» Eles responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde
moras?» Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele
nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um
dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disselhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ – ; e levou-o a Jesus. Fitando os
olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer
dizer ‘Pedro’.»

A Bíblia____________________________________________
697. Segundo a parte final do Livro de Jeremias, qual foi o rei que ordenou a libertação de
Joaquim, rei de Judá?
SOLUÇÃO: - 696. Tribo de Aser (Lc 2,36).

A Testemunha______________________________________
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco
29. Um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres,
que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas
com a água, incluindo as causadas por microorganismos e substâncias químicas. A diarreia
e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de água inadequados, constituem um
factor significativo de sofrimento e mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis
freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas actividades extractivas,
agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles
suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas; os detergentes e
produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser
derramados em rios, lagos e mares.
30. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares
cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria
sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito
humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas
e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma
grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é
negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável. Esta dívida é
parcialmente saldada com maiores contribuições económicas para prover de água limpa e
saneamento as populações mais pobres. Entretanto nota-se um desperdício de água não só
nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem
grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e
cultural, porque não há consciência da gravidade destes comportamentos num contexto de
grande desigualdade.

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.”
2ª Leitura – Actos dos Apóstolos 10.34-38
"Aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável."
Evangelho – São Marcos 1. 7-11
"Tu és o meu Filho muito amado, em Ti pus toda a minha complacêncía."

Celebramos hoje a Festa do Baptismo do Senhor que vem ao mundo com a grandiosa
missão de salvar a humanidade. Para isso, Jesus torna-se semelhante ao homem comum para o
libertar do pecado e o conduzir a uma vida na sua total realização.
A primeira leitura - da autoria do profeta Isaías - lembra o anúncio dirigido ao povo de
Israel na figura de um Servo por eleição divina, cuja missão será trazer aos homens um mundo
de paz e de justiça. Respeitará a vontade e a liberdade de todos e de cada um.
A segunda leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos – refere Jesus como Aquele que
Deus enviou ao mundo para salvar e libertar os que estavam oprimidos. Neste sentido, os
discípulos devem dar o seu testemunho de modo que em todos os povos haja um acolhimento
alegre e feliz.
O Evangelho apresenta-nos o testemunho de João Baptista sobre Aquele em Quem
repousa o Espírito de Deus. Cumprindo os desígnios de Seu Pai, vem ao mundo, não só para
mostrar a sua condição de homem, mas sobretudo para nos libertar e conduzir à salvação eterna.
Com Ele, o céu se abre e todas as criaturas ficam disponíveis para Deus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, Tu és o Servo de Deus anunciado pelos Profetas. Vieste para
firmar uma Nova Aliança com Deus. Mas tudo em favor dos homens! De todos nós,
que não vemos a luz, somos cegos de espírito, estamos presos às cadeias que a nossa
infidelidade gera nos nossos pobres corações.
2.ª Leitura – Na sua pregação, o apóstolo Pedro dá-nos a garantia de que o Senhor
vem para todos, sem excepção. A todos se revelou e continua a revelar-se. Paulo far-se
-á, por isso mesmo, o apóstolo dos gentios. Que a intercessão destes apóstolos faça
também de nós testemunhas do Vosso Reino.
Evangelho – Pai nosso, neste dia celebramos o baptismo de Jesus e o nosso próprio
baptismo no Espírito. Dá-nos a coragem para confessar Cristo como Senhor das nossas
vidas; para sermos cristãos de verdade; para rezarmos o Pai nosso e nos abrirmos ao
amor fraterno; para sermos membros conscientes e adultos do teu povo, a Igreja. Que o
mundo veja o testemunho da nossa fé sincera, para derreter o gelo do nosso coração,
com a força do teu amor; para viver, enfim, a moral cristã como fruto da vontade dos
teus filhos. Que a lei do Espírito nos concede a vida eterna em Jesus Cristo.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

TPC: TEMPO PARA CRISTO

CATEQUESE

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mc 1, 7-11.
Lê a passagem e procura compreendê-la.

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

“Baptismo” significa “imersão”. O baptismo é símbolo da morte e ressureição de Jesus.
O sacramento do baptismo inicia a nossa vida cristã e torna-nos parte da Igreja.

O dia do teu baptismo foi um dia muito importante! Seria muito bonito se todos os anos, nessa data,
a tua família inteira desse graças a Deus rezando uma oração.
Pede aos teus pais que te contem como foi o teu baptismo… Podes procurar fotografias junto com
eles e pedir-lhes que te ajudem a completar a seguinte ficha:
O sacerdote que me baptizou chama-se ____________________________________________________
A igreja onde fui baptizado é ________________________________________________

O meu padrinho foi __________________________________
________________________________________________
A minha madrinha foi ______________________________
________________________________________________
Recebi o nome de ________________________________
______________________________________________
Fui baptizado no dia _____________________________

