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Tu és o meu Filho muito amado:
Em Ti pus toda a minha complacência.
Queridos irmãos,
Celebramos hoje a Festa do Bapsmo do Senhor que encerra o tempo do Natal.
Completa-se assim a revelação do presépio: o Menino, nascido da Virgem Maria e adorado
pelos pastores e pelos Magos é o Senhor, o Filho muito amado do Pai que rasgou os Céus
para se encontrar connosco e nos dar a Sua vida.
O Bapsmo de Jesus no Jordão anuncia o bapsmo de sangue na Cruz e é sinal de
toda a acvidade sacramental com que o Redentor realizará a salvação da humanidade;
como canta a Liturgia, “no bapsmo de Cristo o mundo é sanﬁcado e os pecados são perdoados; na água e no Espírito Santo tornamo-nos novas criaturas”. No Bapsmo de Jesus
revela-se assim a sua missão, abre-se o caminho da Páscoa. Por isso mesmo escutamos na
primeira leitura o Cânco do Servo do Senhor - os primeiros cristãos reconhecem na pessoa de Jesus o Servo de Deus, sobretudo a parr da sua docilidade ao projecto do Pai, na
entrega generosa da sua vida, na sua permanente disposição para suportar os crimes e os
pecados do povo.
Existe uma estreita relação entre o bapsmo de Cristo e o nosso próprio bapsmo.
No Jordão, os Céus abriram-se para indicar que o Salvador nos introduz no caminho da salvação e nós podemos agora percorrê-lo graças ao novo nascimento da água e do espírito
que se realiza no sacramento do Bapsmo. Nele somos inseridos no Corpo Mísco de Cristo, a Igreja, morremos e ressuscitamos com Ele e revesmo-nos d’Ele. Assim sendo, o compromisso que brota do bapsmo consiste em escutar Jesus, acreditar n’Ele e em segui-l’O
docilmente, cumprindo a sua vontade em cada dia.
Que o Senhor nos ajude a viver como ﬁlhos muito amados do Pai que O louvam e
bendizem a cada momento e que a Virgem Maria, Esposa ﬁel de Deus, no início deste novo
Ano, nos ajude a percorrer os caminhos da sandade.
Saúda-vos com esma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 13, 15-16.21-22
«…em Ti pus toda a minha complacência.»
Só quem ama de verdade é capaz de
conﬁar/aplicar toda a complacência no
Outro. Mantê-la e colocá-la em prol
dos outros ainda mais diGcil é!
Nascido este Menino Jesus em cada um
de nós, seremos nós capazes de interpretar o subl e verdadeiro desaﬁo que
nos propõe? Conseguiremos escutar,
deixar um coração pesado e com generosidade chegar á Paz Interior?
A complacência é exatamente o inverso
da rigidez, da perfeição, da superioridade, da aparência e nos dias de hoje a
Esperança e a Luz são verdadeiros caminhos de procura.
Por que somos merecedores, encontremos neste Natal também para nós,
uma pequenininha caixinha. Nela coloquemos as lembranças de todos quantos nos deram exemplos de complacência. Seremos nós capazes de «Fazer
Natal» todo o ano?
Dava um jeitão um Alzaimer» especial
para mais facilmente esquecer os momentos menos bons e mulplicar os
fantáscos!!!!
Boas Festas
Maria João Carvalho

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
DOMINGO DA FESTA DO
BATISMO DO SENHOR
1ª Leitura - Is 42, 1-4.6-7
Um Servidor de Deus desconhecido, é
apresentado como um profeta sobre
quem repousa o Espírito de Deus. A
sua missão ultrapassa a habitual dum
profeta.
Salmo - 28
O Senhor desce às águas para nos
fazer ressurgir pessoas novas. Cantemos a glória de Deus que se reﬂete
em Cristo e em cada cristão.
2ª Leitura - At 10, 34-38
As palavras de Pedro recordam as de
Jesus na sinagoga de Nazaré: «O Espírito do Senhor repousa sobre Mim
porque o Senhor me consagrou pela
unção».
Evangelho - Lc 3, 15-16.21-22
Eu vos bazo com água; mas Ele
vem, aquele que é mais forte que
eu. [...] Ele vos bazará no Espírito
Santo e no fogo.

Salmo Responsorial
O Senhor abençoará
o seu povo na paz.

Centro Social
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

decendo ao Pai, Ele tornou-se pessoa,
idenﬁcou-Se com as fragilidades dos
homens, caminhou ao lado deles, a ﬁm
de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude. A
segunda leitura reaﬁrma que Jesus é o
Filho amado que o Pai enviou ao mundo
para concrezar um projeto de salvação; por isso, Ele «passou pelo mundo
fazendo o bem» e libertando todos os
que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para
que a salvação que Deus oferece chegue
a todos os povos da terra.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto salvador de
Deus. No Bapsmo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado
de Deus, que veio ao mundo enviado
pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do
Pai, Jesus fez-Se um de nós, parlhou a
nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado, empenhou-Se em promover-nos para que
pudéssemos chegar à vida plena.
No Evangelho, aparece-nos a concrezação da promessa proféca veiculada
pela primeira leitura: Jesus é o Filho/«Servo» enviado pelo Pai, sobre
quem repousa o Espírito, e cuja missão
é realizar a libertação dos homens. Obe-

No ﬁnal das Eucarisas deste domingo dia 13 de Janeiro (incluindo a
Vesperna de sábado, dia 12), os
Vicennos farão o habitual peditório
para os nossos irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 14 a 20 de Janeiro
14 - Hb 1, 1-6; Sl 96; Mc 1, 14-20
15 - Hb 2, 5-12; Sl 8; Mc 1, 21-28
16 - Hb 2, 14-18; Sl 104; Mc 1, 29-39
17 - Hb 3, 7-14; Sl 94; Mc 1, 40-45
18 - Hb 4, 1.5-11; Sl 77; Mc 2, 1-12
19 - Hb 4, 12-16; Sl 18B; Mc 2, 13-17
20 - Is 62, 1-5; Sl 95; 1 Cor 12, 4-11;
Jo 2, 1-11

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
NOVO TESTAMENTO
ATOS DOS APÓSTOLOS
Este é o segundo livro escrito por Lucas,
o médico, que também escreveu o
Evangelho que tem o seu nome e conta
a história da igreja primiva, desde a
ressurreição de Jesus, em Jerusalém,
até à prisão de Paulo, em Roma (cerca
de 62 d.C.). Jesus prometeu aos seus
seguidores que enviaria o Espírito Santo. Este livro conta essa narrava e o
que aconteceu a seguir. Lucas, que já
nha escrito um relato acerca da vida
de Jesus, agora conta a história da igreja
primiva.
Começamos logo após a ressurreição
com Jesus ainda a aparecer aos seus
discípulos. Depois, Ele afasta-se para o
monte das Oliveiras e ascende aos Céus.
Mas, promete que enviará alguém para
os ajudar. Os discípulos estão todos juntos, quando o Espírito Santo desce sobre eles. De repente, começam a falar
com ousadia, apesar da oposição das
autoridades. O grupo de seguidores começa a crescer. Escolhem judeus falantes de grego para os ajudar a cuidar de
todas as pessoas. Um deles, Estevão, é
morto em Jerusalém, após uma provocação organizada contra ele por um homem chamado Saulo. Saulo começa a
perseguir os seguidores de Jesus, mas

quando vai a caminho de Damasco, tem
uma visão e toda a sua vida muda. Entretanto, Pedro tem uma visão, na qual
Deus lhe diz que não há mais disnção
entre judeus e genos. Para provar isto,
um centurião chamado Cornélio, converte-se. A igreja espalha -se até Anoquia da Síria, os seguidores de Jesus são
chamados cristãos pela primeira vez.
Saulo junta-se a essa igreja e começa a
sair em viagens missionárias (durante as
quais, muda o seu nome para Paulo).
Mas, devem os genos obedecer à lei
judaica? Uma reunião do conselho da
igreja, em Jerusalém, decide que não.
Depois disto, Paulo leva o evangelho,
mais profundamente, a território geno.
Planta igrejas em lugares como Filipos e
Tessalónica. Em Atenas, encontra-se
com ﬁlósofos. Em Éfeso, entra em conﬂito com o culto local à deusa Ártemis.
No ﬁnal, regressa a Jerusalém, onde a
sua presença causa um mom. Passa
dois anos preso em Cesareia, antes de
desembarcar em Roma. Sofre um naufrágio a caminho de Roma, mas no ﬁnal,
chega são e salvo.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
15 de Janeiro - Encontro Vicarial de
Formação Litúrgica, às 21.30 h., na
Igreja da Portela.
20 de Janeiro - Domingo II do Tempo
Comum.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

