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DOMINGO do Batismo do
Senhor (B)

Meu Filho, Minha Filha
A quem não foi perguntado, no início
da idade adulta jovem, “O que você
quer ser quando crescer?” Hoje existem
tantas opções para meninas e meninos.
Como se decide? Dinheiro e segurança
são muito tentadores, assim como fama
e reputação. E há o outro lado da
história quando, na quietude de nossos
pensamentos, nos perguntamos se nos
tornamos tudo o que poderíamos ter
sido. Escolhemos o caminho certo ou o
mais fácil? Nós estávamos à altura
quando a vida nos desafiava ou ficamos
onde era confortável? Nós realmente
crescemos ou apenas envelhecemos?
Hoje cruzamos o limiar da época do
Natal para o tempo comum, quando as
leituras se concentram no discipulado.
Que tipo de discípulo queremos ser?
Independentemente do passado, hoje
temos a chance de começar de novo. A
passagem do Evangelho de hoje coloca
Jesus diante de nós como um modelo a
seguir. Ele está no limiar de seu
ministério. Saindo das águas do Jordão, ele é dito: “Tu és meu Filho amado.” Como Filho, seu
papel é levar a bondade de Deus ao mundo. Por meio do batismo e da profissão de fé, nós
também somos cheios do espírito de Deus. Nós também somos filhos e filhas amados de
Deus, chamados a levar a bondade de Deus ao mundo. O que isso significa para nós? Para que
tipo de vida isso nos chama? O que queremos ser quando crescer?
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO do Batismo do Senhor – FESTA
ANTÍFONA DE ENTRADA cf Mt 3, 16-17

Depois do Baptismo do Senhor, abriram-se os Céus. Sobre Ele desceu o Espírito Santo em figura de
pomba e fez-se ouvir a voz do Pai: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus as minhas
complacências.

ORAÇÃO COLECTA

Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho quando era
baptizado nas águas do rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre Ele, concedei aos vossos filhos
adoptivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
LEITURA I Is 42, 1-4.6-7
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 esperam. 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 habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 28 (29)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.
A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.
A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.

LEITURA II Actos 10, 34-38
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.

ALELUIA cf. Mc 9, 6

Refrão: Aleluia.
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
EVANGELHO Mc 1, 7-11

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que
eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu baptizo
na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da
Galileia e foi baptizado por João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito,
como uma pomba, descer sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado, em
Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja Vos oferece, ao celebrar a manifestação de Cristo vosso Filho, para
que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o
pecado. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos
a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho Unigénito para nos chamarmos e sermos realmente
vossos filhos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.

Martirológio
Beato Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga, que, depois de longa peregrinação à Terra Santa, entrou na
Ordem dos Pregadores e finalmente se retirou para um ermo; fez construir uma ponte e ajudou muito os habitantes
do lugar com a sua oração e pregação.

O CANTINHO DO BISPO

Caros Companheiros Católicos,
No ano passado, o Papa Francisco estabeleceu um terceiro domingo do tempo comum como um domingo
da Palavra de Deus. Francisco emitiu esta diretriz como resultado de sua intenção de reservar “um
domingo inteiramente dedicado à Palavra de Deus, para valorizar as riquezas inesgotáveis contidas
naquele diálogo constante entre o Senhor e seu povo”.
Este ano, o Domingo da Palavra de Deus ocorre no dia 24 de Janeiro. Enquanto refletia sobre como
poderíamos celebrá-lo, levando em consideração a situação atual do COVID-19, pensei que seria
interessante e benéfico organizar uma Maratona Bíblica.
No sábado, 23 de Janeiro de 2021, na Igreja de São Patrício em Smith, das 8h00 às 16h00 haverá uma
leitura contínua dos livros do Novo Testamento. Começaremos com os Evangelhos, ou seja, o Evangelho
de Mateus, e continuaremos até que o tempo nos permita. Cada pessoa que se voluntariar para aderir à
iniciativa será convidada a ler durante 15 minutos, começando no ponto em que terminaria o seu
antecessor em leitura. A leitura completa também será transmitida ao vivo em nosso Facebook.
Na segunda-feira, dia 11 de Janeiro, uma lista de Inscrições estará disponível on-line e divulgada em
nossa página do Facebook.
Espero que esta iniciativa seja do interesse e nos incentive a conhecer melhor o nosso Livro Sagrado,
bem como a nos inspirar na Palavra de Deus.
Bispo Wes
Há um homem que está interessado em
adquirir um veículo do tipo van /
station wagon de segunda mão por
cerca de $ 2.000. Se você conhece
alguém que poderia ajudar esta pessoa,
telefone para Padre Joe 705-0236.
Obrigado,
Padre Joe

Intenções de Missas:
Catedral de Santa Teresa – 10 de Janeiro, 2021
• Maria José Andrade
• José Furtado Amaral
• Vitorio Soares e Maria do Carmo Soares
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 17 de Janeiro, 2021
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Colectores:

José Benevides
Lúcia Piedade
Jose Cunha

António Chibante
Sónia Franco
Jose Marques

Lúcia Piedade

Lurdes Faria

Jose Vieira

Osvaldo Frias

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
3/1/21
10/1/21
17/1/21
24/1/21
31/1/21

Edmundo Faria e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*

António Pacheco e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

