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ANO A
BATISMO

DO SENHOR

Isaías 42, 1-4.6-7
Salmo 28 (29)
Atos 10, 34-38
Mateus 3, 13-17 

PERGUNTA 
DA SEMANA

 Estás disposto 
a acolher uma 

pessoa que 
tentas evitar?

No domingo em que se celebra o 
Batismo de Jesus, a Escritura ‘desenha’ 
o retrato do Salvador. Reconhecemo-
lo nos traços do ‘servo’ anunciado 
pelo profeta, em nome de Deus: 
˽˦ˢ˕˥˘�˘˟˘�Ё˭�˥˘ˣˢ˨˦˔˥�ˢ�ˠ˘˨�˘˦ˣ̿˥˜˧ˢ̍ʡ�
Ele, o Servo e Salvador, é, pela boca de 
Pedro, apresentado como «o Senhor 
˗˘�˧ˢ˗ˢ˦̍ʡ�ʶˢˡЁ˥ˠ˔�ˤ˨˘�˽ʷ˘˨˦�ˡ̵ˢ�
˙˔˭�˔˖˘̵̹ˢ�˗˘�ˣ˘˦˦ˢ˔˦̍ʡ�ʻ̳�˧˔ˠ˕̻ˠ�
˔�˥˘˙˘˥̼ˡ˖˜˔�˔ˢ�˕˔˧˜˦ˠˢ�ˡˢ�˥˜ˢ�ʽˢ˥˗̵ˢʟ�
pelo qual se revela a identidade 
˗˘�ʹ˜˟˛ˢ�˗˘�ʷ˘˨˦�˔˧˘˦˧˔˗˔�ˣ˘˟˔�˩ˢ˭�
vinda dos céus e pela presença do 
ʸ˦ˣ̿˥˜˧ˢ�ˆ˔ˡ˧ˢʭ�˽ʸ˦˧˘�̻�ˢ�ˠ˘˨�ʹ˜˟˛ˢ�
muito amado, no qual pus toda a 
ˠ˜ˡ˛˔�˖ˢˠˣ˟˔˖̼ˡ˖˜˔̍ʡ�ˉ˘˥˗˔˗˘˜˥˔�
˥˘˩˘˟˔̵̹ˢ�˧˥˜ˡ˜˧̳˥˜˔ʟ�˜ˡ˔˨˚˨˥˔�˔�˩˜˗˔�
ˣ͌˕˟˜˖˔ʟ�ˢ�˧˘ˠˣˢ�˗˔�ˠ˜˦˦̵ˢʡ�ʸ˦˧˔�˛̳�
˗˘�˖ˢˡЁ˥ˠ˔˥�˔�ˢ˥˔̵̹ˢ�˗ˢ�˦˔˟ˠ˜˦˧˔ʭ�˽˂�
ˆ˘ˡ˛ˢ˥�˔˕˘ˡ̹ˢ˔˥̳�ˢ�˦˘˨�ˣˢ˩ˢ�ˡ˔�ˣ˔˭̍ʡ

 
A missão�˗˘�ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢ�˧ˢ˥ˡ˔ʠ
˦˘�ϝˣ͌˕˟˜˖˔Ϟ�˗˘ˣˢ˜˦�˗˘�˘ˠ˘˥˚˜˥�˗˔˦�
̳˚˨˔˦�˗ˢ�˥˜ˢ�ʽˢ˥˗̵ˢʡ�ʸˠ˕ˢ˥˔�ˡ̵ˢ�
ˣ˥˘˖˜˦˔˦˦˘�˗˘�˖ˢˡ˩˘˥˦̵ˢʟ�ˤ˨˜˦�
ˠ˔ˡ˜˙˘˦˧˔˥ʟ�˖ˢˠ�˘˦˧˘�˚˘˦˧ˢʟ�ˤ˨˘�
estava profundamente unido ao 
seu povo. Desde este primeiro 
encontro mostra a solidariedade 
ˤ˨˘ʟ�˗˨˥˔ˡ˧˘�˧ˢ˗˔�˔�˩˜˗˔ʟ�˧˘˥̳�˖ˢˠ�
os mais débeis, os pecadores, os 
ˠ˔˥˚˜ˡ˔˟˜˭˔˗ˢ˦�˗˔�˦ˢ˖˜˘˗˔˗˘ʟ�˧ˢ˗ˢ˦�
os que, de uma maneira ou de outra, 
˦̵ˢ�˜ˡ˝˨˦˧˜̹˔˗ˢ˦�˘�ˢˣ˥˜ˠ˜˗ˢ˦ʡ�ʴ�ˣ˔˥˧˜˥�
˗ˢ˦�ˠ˔˜˦�˙˥̳˚˘˜˦ʟ�˖ˢˡЁ˥ˠ˔�ˤ˨˘�˽ʷ˘˨˦�
ˡ̵ˢ�˙˔˭�˔˖˘̵̹ˢ�˗˘�ˣ˘˦˦ˢ˔˦̍ʡ�ʴ�˧ˢ˗ˢ˦�
acolhe com amor incondicional. 
Mesmo os incómodos e inoportunos, 
ˣ˘˥˦˘˚˨˜˗ˢ˥˘˦�˘�˜ˡ˜ˠ˜˚ˢ˦ʔ�ʴ�˔˧˜˧˨˗˘�
divina estende-se a todos os crentes: 
ˡ̵ˢ�˙˔˭˘˥�˔˖˘̵̹ˢ�˗˘�ˣ˘˦˦ˢ˔˦ʡ

“Deus não faz 
aceção de pessoas”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Acolher
Uma das belas consequências do 
batismo é aprender a olhar os outros 
˖ˢˠˢ�˜˥ˠ̵ˢ˦ʟ�˔˖ˢ˟˛˘˥�˔�˧ˢ˗ˢ˦�˖ˢˠ�˔�
ˠ˘˦ˠ˔�˗˜˚ˡ˜˗˔˗˘ʡ�˄˨˘ˠ�˔˖˥˘˗˜˧˔�˘ˠ�
ʷ˘˨˦ʟ�ˡˢ�ʷ˘˨˦�˗˘�ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢʟ�˟˘ˠ˕˥˔ʠ
ˡˢ˦�˃˘˗˥ˢʟ�ˡ̵ˢ�˙˔˭�˔˖˘̵̹ˢ�˗˘�ˣ˘˦˦ˢ˔˦ʡ
˂�˗˘˦˔Ёˢ�̻�ˣ˔˥˔�˧˜ʡ�ʴ��ˠ˜˦˦̵ˢ�̻�ˣ˔˥˔�
˧ˢ˗ˢ˦�ˡͅ˦ʡ�̛�˖˛˘˚˔˗˔�˔�˛ˢ˥˔�˗˘�
te levantares e continuares o que 
ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢ�˜ˡ˜˖˜ˢ˨ʟ�ˡ˔ˤ˨˘˟˘�˗˜˔ʟ�ˡ˔˦�
ˠ˔˥˚˘ˡ˦�˗ˢ�˥˜ˢ�ʽˢ˥˗̵ˢʡ�ʷ˘˨˦�ˣ˥˘˖˜˦˔�
˗˘�˧˜ʡ�ʴ�ʼ˚˥˘˝˔�ˡ̵ˢ�˩˔˜�˘ˠ�˙˥˘ˡ˧˘�˦˘ˠ�˧˜ʡ�
ʸ˦˧̳˦�˖ˢˡ˩ˢ˖˔˗ˢʔ
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

O Espírito Santo, recebido pela 
primeira vez no dia do nosso 
Baptismo, abre o nosso coração 
à Verdade, à Verdade inteira. O 
Espírito impele a nossa vida pelo 
caminho exigente mas jubiloso da 
caridade e da solidariedade para 
com os nossos irmãos. O Espírito 
confere-nos a ternura do perdão 
divino, permeando-nos com o vigor 
invencível da misericórdia do Pai. Não 
esqueçamos que o Espírito Santo é 
˨ˠ˔�ˣ˥˘˦˘ˡ̹˔�˩˜˩˔�˘�˩˜˩˜Ё˖˔˗ˢ˥˔�˘ˠ�
quantos o recebem, reza em nós e 
enche-nos de alegria espiritual.
(Papa Francisco)

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)

OITAVÁRIO DE ORAÇÃO 
PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
‘Eles nos demonstraram uma benevolência 
fora do comum’ é o tema para o ano de 
2020, que foi preparado pelas Igrejas cristãs 
em Malta e Gozo. Este ano a celebração 
ecuménica é na Igreja Metodista, 
no dia 22 de Janeiro, Quarta-Feira, às 21h30. 
O momento de oração conta com as 
presenças de D. Sifredo, bispo da Igreja 
Metodista, D. Jorge Pina Cabral da Igreja 
Lusitana (Comunhão Anglicana), e de 
D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga.
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