
 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR 
12 JANEIRO 2020 
ANO A // # 016 
 

«ESTE É O MEU FILHO MUITO AMADO: ESCUTAI-O». 
 

 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Pai, Filho, Espírito Santo: ó Santíssima Trindade! 
Ó Amor que nos sacia com a fome da verdade! 

PRIMEIRA LEITURA Is 42, 1-4.6-7 «Eis o meu servo, enlevo da minha alma» 

Leitura do Livro de Isaías 

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo da 
minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça 
às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças; 
não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega: 
proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto 
não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas espe-
ram. Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão, 
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os 
olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habi-
tam nas trevas». Palavra do Senhor. Graças a Deus. 



SALMO RESPONSORIAL Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) 

Refrão:  O Senhor abençoará o seu povo,  
o Senhor abençoará o seu povo na paz. 

SEGUNDA LEITURA Actos 10, 34-38 «Deus ungiu-O com o Espírito Santo» 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu reconheço que 
Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O teme 
e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, 
anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que 
João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que 
passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio, 
porque Deus estava com Ele». Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Mt 3, 13-17 «Depois de ter sido baptizado, Jesus viu o Espírito de Deus descer 
sobre Si» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Baptista ao 
Jordão, para ser baptizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que 
preciso de ser baptizado por Ti, e Tu vens ter comigo?». Jesus respondeu-lhe: 
«Deixa por agora; convém que assim cumpramos toda a justiça». João deixou 
então que Ele Se aproximasse. Logo que Jesus foi baptizado, saiu da água. 
Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma 
pomba e pousar sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia: «Este é o meu Filho 
muito amado, no qual pus toda a minha complacência». Palavra da salvação. 
Glória a Vós, Senhor. 

CÂNTICO DE OFERTÓRIO 

Vós que fostes baptizados em Cristo, estais revestidos da luz. 
Aleluia, Aleluia. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

Este é aquele de quem João dizia:  
“Eu vi e atesto que Ele é filho de Deus”. - bis 



SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Este é o meu Filho muito amado». No dia do batismo do Senhor, Deus Pai 
apresenta Jesus como o Seu Filho amado. Jesus é de facto o amado do Pai, a 
presença de Deus no meio de nós. No dia do nosso batismo Deus Pai também 
disse a cada um de nós: tu és meu filho amado. De facto, no dia do nosso ba-
tismo tornamo-nos participantes da filiação divina. O mesmo amor que circula 
entre o Pai e o Filho desceu sobre nós e fez do nosso coração a Sua morada. 
Aquilo que Jesus é por natureza, nós tornamo-nos participantes por dádiva di-
vina. Deus ama-nos. Estamos envolvidos pelo amor de Deus. Somos filhos ama-
dos de Deus é a grande mensagem da festa do batismo. Eis o desafio para esta 
semana: viver como filhos amados de Deus. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 09.05.2018 

CATEQUESE V – A REGENERAÇÃO 

A pia batismal é o lugar em que se faz a Páscoa com Cristo! O homem velho é 
sepultado com as suas paixões enganadoras (cf. Ef 4, 22), para que renasça uma 
nova criatura; verdadeiramente, passou o que era velho; eis que tudo se fez novo 
(cf. 2Cor 5, 17). Nas “Catequeses” atribuídas a São Cirilo de Jerusalém é explicado 
assim aos neófitos quanto lhes aconteceu na água do Batismo. É bonita esta 
explicação de São Cirilo: «No mesmo instante morreis e nasceis, e a mesma onda 
salutar torna-se para vós sepulcro e mãe» (n. 20, Mistagógica 2, 4-6: pg 33, 1079-1082). O 
renascimento do novo homem exige que seja reduzido a pó o homem corrompido 
pelo pecado. Com efeito, as imagens do túmulo e do ventre materno, referidas à 
fonte, são muito incisivas para expressar o que acontece de grandioso através 
dos simples gestos do Batismo. Apraz-me citar a inscrição que se encontra no 
antigo Batistério romano do Latrão onde se lê, em latim, esta expressão atribu-
ída ao Papa Sisto III: «A Mãe Igreja dá à luz virginalmente mediante a água os 
filhos que concebe pelo sopro de Deus. Quantos de vós renascentes desta fonte, 
esperai o reino dos céus» («Virgineo fetu genitrix Ecclesia natos / quos spirante Deo 
concipit amne parit. / Caelorum regnum sperate hoc fonte renati»). É bonito: a Igreja 
que nos faz nascer, a Igreja que é um ventre, é a nossa Mãe através do Batismo.  
Se os nossos pais nos geraram para a vida terrena, a Igreja regenerou-nos para 
a vida eterna no Batismo. Tornamo-nos filhos no seu Filho Jesus (cf. Rm 8, 15; Gl 
4, 5-7). Também sobre cada um de nós, renascidos da água e do Espírito Santo, 
o Pai celestial faz ressoar com amor infinito a sua voz que diz: «Tu és o meu filho 



amado» (cf. Mt 3, 17). Esta voz paternal, impercetível ao ouvido mas bem audível 
pelo coração de quem crê, acompanha-nos durante a vida inteira, sem nunca nos 
abandonar. Durante toda a vida, o Pai diz-nos: “Tu és o meu filho amado, tu és a 
minha filha amada”. Deus ama-nos muito, como um Pai, e não nos deixa sozi-
nhos. E isto, desde o momento do Batismo. Somos filhos de Deus renascidos para 
sempre! Com efeito, o Batismo não se repete, porque imprime um selo espiritual 
indelével: «Este selo não é apagado por pecado algum, embora o pecado impeça 
o Batismo de produzir frutos de salvação» (CIC, n. 1272). O selo do Batismo nunca 
se perde! “Padre, mas se alguém se torna um bandido, dos mais terríveis, que 
mata as pessoas, que comete injustiças, o selo desaparece?”. Não! Aquele filho 
de Deus, é o homem que faz estas coisas para a própria vergonha, mas o selo 
não se apaga. E ele continua a ser filho de Deus, que vai contra Deus, mas Deus 
nunca renega os seus filhos. Compreendestes? Deus nunca renega os seus filhos. 
Repitamo-lo todos juntos? “Deus nunca renega os seus filhos”. Um pouco mais 
alto, pois eu, ou sou surdo, ou não entendi: [repetem mais alto] “Deus nunca re-
nega os seus filhos”. Então, assim está bem! 
Por conseguinte, incorporados a Cristo por meio do Batismo, os batizados 
são conformados com Ele, «o primogénito entre uma multidão de irmãos» 
(Rm 8, 29). Mediante a ação do Espírito Santo, o Batismo purifica, santifica, 
justifica, para formar em Cristo, de muitos, um só corpo (cf. 1Cor 6, 11; 12, 13). 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  12 A 18 JANEIRO 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial. 

DOMINGO DA PALAVRA. Para assinalar o Domingo da Palavra, proposto pelo 
Papa Francisco, iremos fazer a leitura contínua do Evangelho de São Mateus 
no dia 26 de janeiro, das 15:00 às 17:00 horas, na igreja paroquial. 

ESCOLA DA FÉ. Os encontros recomeçam, na segunda-feira, dia 27, às 19:00 
horas, no Centro Paroquial. 

PARA REZAR 

Deus, Pai de bondade, conservai e aumentai em mim a fé 
e a graça que derramastes sobre mim no dia do meu Batismo  
e concedei-me que Vos seja sempre fiel durante toda a minha vida. Ámen. 
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