
       

Batismo do Senhor: início da sua missao 
 

    É Jesus pede a João que o batize. 
É um sinal. É o Início da sua Via 
Pública. Jesus nasceu em Belém para 
se revelar ao mundo. Para apresentar 
o Seu projeto de Salvação. Vai 
anuncia-lo. Revela-se a Santíssima 
Trindade. Foi do seio da Trindade que 
ressaltou o Salvador do mundo. 
Na Liturgia terminam as Festas 
Natalícias para se passar à 
contemplação de todo o Mistério de 
Cristo, celebrado pela Igreja ao longo 
de todo o ano. 

Quem como o profeta Isaías apresenta tão bem o canto do Servo de Javé, 
tantas vezes aplicado a Jesus e à Sua Missão! (1.ª Leit.). 
Pedro mostra como o Batismo de Jesus marcou o início do seu itinerário 
fazendo o bem para a salvação de todos (2.ª Leit.). 
O Pai apresenta o Filho e o Espírito Santo, e sela esta presença para 
Missão do Salvador da humanidade. (Evang.º). 
Assim ressaltará a Bênção de Salvação (Salmo). 

 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: “Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha 
salvação chegue até aos confins da terra». “ (Is 49, 3.5-6)                                                                      

2.ª Leitura: “Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo 
de Cristo Jesus” (1 Cor 1, 1-3) 

Evangelho: “eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de 
Deus»”( Jo 1, 29 – 34) 
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“A festa do Batismo de Jesus convida cada cristão a  fazer memória do próprio batismo. Eu não vos 

posso perguntar, se vos recordais do dia do vosso batismo, porque a maioria de vós éreis crianças, 
como eu; fomos batizados quando éramos crianças. Mas faço-vos outra pergunta: sabeis a data do 
vosso batismo? Sabeis em que dia fostes batizados? Cada um pense nisto. E se não souberdes a 
data, ou se a esquecestes, quando voltardes para casa, perguntai à mãe, à avó, ao tio, à tia, ao avô, 
ao padrinho, à madrinha: que data? E devemos conservar aquela data sempre na memória, porque 
se trata de uma data de festa, é o dia da nossa santificação inicial, é a data em que o Pai nos 

concedeu o Espírito Santo que nos impele a caminhar, é a data do grande perdão”  
 (Papa Francisco) 

 

 
 

 Reunião de Vicentinos, segunda-feira, dia 13, às 20h30. 
 

 Na terça-feira, o atendimento do pároco será a partir das 
16h00. 
 

 Sábado, dia 18, a Eucaristia será às 19h30, devido à 
conferência “Escutar Deus na voz dos jovens”, que 
decorrerá às 21h00, em S. Salvador. 

 
 A Eucaristia de domingo, dia 19, será às 09h00, devido ao 

Crisma, na paróquia de Vilarinho. 
 

 A Comissão de Festas de S. Gonçalo informa os 
paroquianos, que devido a serem poucos elementos terão 
de cantar as janeiras também à quarta-feira, a partir das 
21h00. Agradecem a compreensão de todos. 

 



 

Refletindo a Palavra de Deus 

 
Após as festas do Natal, em que celebramos o Mistério da infância de Jesus,  a Liturgia nos 
introduz no mistério da sua vida pública.  
No BATISMO DE JESUS, nas margens do Rio Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, 
que veio ao mundo  enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens.  
A 1ª Leitura anuncia um misterioso "Servo" escolhido por Deus e enviado aos homens com 
a missão de instaurar um mundo de justiça e de paz. Com o Espírito de Deus, ele 
concretizará essa missão com humildade e simplicidade.  
Na 2ª Leitura Pedro reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para 
concretizar um projeto de salvação: Ele "passou pelo mundo fazendo o bem" e libertando os 
oprimidos. Essa é também a Missão fundamental dos discípulos. 
No Evangelho, temos a realização da promessa profética: Jesus é o "Servo" enviado pelo 
Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. 
Jesus precisava receber o Batismo? É claro que não. João até não queria batizar Jesus. - 
Que sentido faz então Jesus se apresentar a João para receber este "batismo" de 
purificação, de arrependimento e de perdão dos pecados? Para Mateus, o Batismo é um 
momento importante, em que Jesus manifesta a sua IDENTIDADE e a sua MISSÃO: - Jesus 
é SOLIDÁRIO com o Homem limitado e pecador. Coloca-se ao lado dos pecadores para 
percorrer com eles o caminho que conduz à liberdade. - Jesus é o "FILHO AMADO" 
enviado pelo Pai ao mundo para cumprir um projeto de libertação em favor dos homens.- 
Jesus é o NOVO LIBERTADOR: O batismo de Jesus no Jordão recorda a passagem do 
Mar Vermelho e estabelece um novo paralelo entre Jesus e Moisés…Jesus é o novo Moisés, 
revestido do Espírito de Deus, para conduzir o seu Povo da terra da escravidão para a terra 
da liberdade. - Jesus é o MESSIAS ESPERADO: João reconhece ser apenas o precursor 
do Messias esperado. Para aprofundar a Identidade e a Missão de Jesus,  
Mateus recorre a três elementos simbólicos muito expressivos: Os céus abertos, o Espírito 
que desce em forma de pomba e a Voz do céu: - "Os céus se abriram...": Deus encerrou o 
seu silêncio... abriu o seu coração e voltou a ser amigo dos homens: É o momento da 
reconciliação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens...- "O Espírito Santo desceu 
sob a forma de Pomba": Relembra o Espírito de Deus que na Criação pairava sobre as 
águas...Lembra também o Dilúvio... quando o céu estava fechado, e a pomba com o ramo de 
oliveira foi o sinal de que a paz havia sido restabelecida...- "Ouviu-se uma voz do céu...": 
Há 300 anos o povo não ouvia a voz de Deus pelos profetas... Ao enviar o Espírito sobre 
Jesus, Deus quer mostrar que voltou a falar com os homens... Jesus é confirmado pelo 
Espírito Santo e pelo Pai.  
O Batismo de João, que Jesus recebeu, não é a mesma coisa do Batismo que Jesus 
instituiu e mandou os apóstolos a realizarem...O de João era apenas um rito penitencial... de 
purificação, para os que aceitavam preparar-se para a vinda do Messias. Era apenas 
antecipação do Batismo cristão, na "água e no Espírito". 
O Batismo de Jesus: - É um SACRAMENTO instituído por Cristo e realizado hoje pela 
Igreja.- Lava a mancha do pecado original...- Dá uma Vida Nova...- Torna-nos membros do 
Povo de Deus e da Igreja....Filhos de Deus e herdeiros do céu.- É um Sinal sensível e eficaz 
da Graça... - É uma Presença especial de Deus em momentos importantes de nossa vida. 
O BATISMO é o começo de uma caminhada como seguidores de Cristo e nos compromete 
a servir Deus com fidelidade, como membros vivos e atuantes no Povo de Deus. 
Continuemos a nossa celebração: - agradecendo o grande dom do nosso Batismo... - e 
pedindo forças para sermos fiéis a esse COMPROMISSO assumido.  

 



 

Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Reflitamos Resumindo para compreender melhor cada parte da Missa: 
 

 Na entrada, ato Penitencial, Glória, Oração, nós falamos com Deus. 
 Na Liturgia da Palavra que compreende as 2 leituras, o Evangelho, a Homilia 

(Sermão), Deus fala connosco. 
 A Liturgia Eucarística: Ofertório, Oração Eucarística e a Comunhão é o Coração, o 

Centro da Missa. 

 No ofertório nós apresentamos as nossas oferendas, o nosso amor, o nosso ser 
representados pelo pão e vinho. 

 Na oração Eucarística, Jesus consagra as nossas oferendas e nos leva consigo até 
Deus. 

 Na comunhão, Deus nos devolve esse Dom.  Ao nos unirmos a Cristo unimo-nos 
também a todos que estão “em Cristo”, aos outros membros da Igreja. 

 Devemos medir a eficácia das nossas comunhões pela melhoria no nosso modo de 
ser e agir. (Leituras recomendadas: Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; I Cor 
11,23-29) 

 No Rito final Deus nos abençoa e Jesus vai connosco para termos uma vida santa, 
iluminada pelo Espírito Santo. (Continua na próxima semana) 

 
 

Oração -  Batismo do Senhor : Batizados e enviados! 
Senhor Jesus, 

no dia do Teu Batismo, no rio Jordão 
foste manifestado ao mundo 

como o Filho muito amado do Pai. 
Ali, entre uma fila de pecadores, foste reconhecido como o Servo, 
o Messias, o Ungido, o Escolhido, o Enviado, o Missionário do Pai. 

Senhor, acendemos uma vez mais esta vela (do Batismo), 
para recordamos e dizermos uns aos outros: 

“Eu sou sempre uma missão. 
Tu és uma missão. 

Cada um de nós é uma missão no mundo, 
porque fruto do amor de Deus”. 

Senhor, que nunca se apague em nós a chama ardente da missão: 
missão na minha casa, missão na minha terra 

e missão até aos confins da Terra, 
nossa Casa comum. Ámen. 

 

 

 
 

Paróquia de  
São Tiago  Maior  

de Lustosa 
 

Alameda da Igreja,  
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Atendimento  
do Secretário Paroquial: 

 De terça a sexta-feira das 09h30 às 12h00. 
 Aos sábados das 14h30 às 15h30. 

 

Telefone: 253 566 609 

Atendimento  
do Pároco: 

 Terças e quintas-feiras 
das 14h30 às 17h30. 

 Aos sábados  
das 14h30, às 17h30. 

Email: paroquialustosa@gmail.com               Site: www.paroquiadelustosastm.pt 


