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Palavra …

UM CONTÍNUO BAPTISMO

De modo diferente e complementar as Leituras deste Domingo fazem-nos uma verdadeira apresentação de JESUS: a sua Identidade e a sua Missão.
- Isaías descreve-O e exalta-O como o Servo bem amado de
DEUS: Servo dócil, paciente, justo, libertador, Luz para todos os
Povos.
- Pedro mostra-nos JESUS como realização perfeita do Servo anunciado por Isaías e que deixa transparecer com nitidez o Espírito de DEUS que O habitava.
- Mateus apresenta-O, finalmente, no seu mistério mais profundo: ELE é o
“Filho muito amado de DEUS”
Recordar a Identidade e a Missão de JESUS é tomar consciência da identidade
e da missão a que o nosso Baptismo nos associou e associa. Como disse
muito bem M. Lutero: “A vida cristã é um contínuo Baptismo.”
Na verdade, o Baptismo não é um acto que começa e acaba num certo dia com
registo nos Livros Paroquiais, nem um rito mágico para esconjurar males ou
conferir automaticamente a Salvação, sem qualquer exigência ou compromisso:
É uma Vida Nova que começa em nós pela infusão e acção do Espírito
Santo e que nos torna Filhos de DEUS. Uma vida que, como todas as vidas,
precisa de ser acolhida, alimentada e exercitada, dia a dia, para crescer e
agir em conformidade com o modelo único: JESUS CRISTO:
A prova de que somos cristãos não é a Certidão de Baptismo mas uma vida
que tenha as marcas do Espírito de JESUS.
***
Com a Festa que hoje celebramos termina o Tempo de Natal.
O Batismo de Jesus marca o início da sua vida pública e da sua Missão. É o
momento em que toma consciência plena de viver possuído pelo Espírito do Pai,
chamado a ser Imagem Fiel do seu amor e da sua Misericórdia para com todos
os homens, Sinal e Agente da sua Vontade salvadora e sem fronteiras.
Assumir o nosso Batismo é também tomar consciência de que somos morada do Espírito de Deus, chamados a ser seus Filhos bem amados e a
viver coerentemente essa condição, inspirados sempre no estilo de Jesus,
no seu pensar e no seu agir. Ele é nosso Irmão, Modelo e Caminho.

Comunidade
A recolha de alimentos que decorreu no passado mês de Dezembro, destinada às
famílias carenciadas, rendeu um total de 287,5 Kilos de açúcar (88 recolhidos na
Igreja Paroquial e 199,5 no Convento de São Domingos). Estas ofertas contribuíram para que os sacos de alimentos entregues fossem mais “compostos”. Bem
haja a todos os que contribuíram.
No próximo mês de Fevereiro, no fim-de-semana
de 8 e 9, a recolha incidirá sobre o ARROZ.
Os donativos poderão ser entregues na nossa recepção, no cesto colocados na Igreja
para esse fim (apenas no fim-de-semana indicado) ou na Igreja do Convento de São
Domingos (Alto dos Moinhos).
Participe.
Seja Solidário.

MARCAÇÕES DE MISSA
Lembramos todos os paroquianos das seguintes instruções para a marcação de
missas:
As missas das 9h, durante a semana e todas as missas de fim-de-semana são
individuais. Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as intenções
em cada missa, não sendo possível acrescentar outras intenções.
As missas das 19h, de 2ª a 6ª, são as chamadas “missas comunitárias”. Nestas
missas é possível a marcação de várias intenções. Por decisão do Conselho
Pastoral Paroquial foi imposto um limite de 15 intenções por missa.
As intenções deverão ser marcadas na Secretaria Paroquial, de 2ª a 6ª, das 9h
às 18h.
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A
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Poderá adquirila na Recepção
Paroquial
pelo
valor de € 5,80

inFormando

Tínhamos pensado, nesta semana que começa com a celebração da festa do Baptismo do Senhor, deixar aqui uma pequena recolha de textos sobre o Sacramento. Entretanto, notícia da Ecclesia alertou-nos para uma Catequese do Papa com o
mesmo tema. Ele próprio, afinal, vem sublinhar a feliz coincidência de iniciar as suas já anunciadas catequeses (a 8 de Janeiro) quando no próximo
Domingo se celebra a festa do Baptismo do Senhor. Deixemos, pois falar
o texto, tão simples e coloquial, cortando-o o menos possível, ainda que
tenhamos que concluir na próxima semana:
“O Baptismo é o sacramento sobre o qual se fundamenta a nossa própria
fé e que nos insere como membros vivos em Cristo e na sua Igreja. Juntamente com a Eucaristia e com a Confirmação forma a chamada “Iniciação cristã”,
a qual constitui como que um único, grande evento sacramental que nos configura com o Senhor e nos torna um sinal vivo da sua presença e do seu amor.”
Pode surgir em nós uma pergunta: mas o Baptismo é realmente necessário para
viver como cristãos e seguir Jesus? Não é no fundo um simples rito, um acto formal da Igreja para dar o nome ao menino ou à menina? […] E a este propósito, é
esclarecedor quanto escreve o apóstolo Paulo: “Ignorais, porventura, que todos
nós, que fomos baptizados em Jesus Cristo, fomos baptizados na Sua morte? Pelo
baptismo sepultámo-nos juntamente com Ele, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim caminhemos nós também
numa vida nova” (Rm 6, 3-4). Por conseguinte, não é uma formalidade! É um acto
que diz profundamente respeito à nossa existência. […] Nós, com o Baptismo, somos imergidos naquela fonte inesgotável de vida que é a morte de
Jesus, o maior acto de amor de toda a história; e graças a este amor podemos viver uma vida nova, já não à mercê do mal, do pecado e da morte, mas na comunhão com Deus e com os irmãos.
Muitos de nós não recordam minimamente a celebração deste Sacramento, e é
óbvio, se fomos baptizados pouco depois do nascimento. […] É importante conhecer o dia no qual eu fui imergido precisamente naquela corrente de salvação de
Jesus. […] Conhecer a data do nosso Baptismo significa conhecer uma data feliz. Mas o risco de não o conhecer significa perder a memória daquilo
que o Senhor fez em nós, a memória do dom que recebemos. Então acabamos por considerá-lo só como um evento que aconteceu no passado — e nem
devido à nossa vontade, mas à dos nossos pais — por conseguinte, já não tem
incidência alguma sobre o presente. […] Somos chamados a viver o nosso
Baptismo todos os dias, como realidade actual na nossa existência. Se
seguimos Jesus e permanecemos na Igreja, mesmo com os nossos limites, com
as nossas fragilidades e os nossos pecados, é precisamente graças ao Sacramento no qual nos tornámos novas criaturas e fomos revestidos de Cristo.”
Em seguida, como continuaremos a ver, o Papa chama a atenção para esta esperança nova de percorrer o caminho da salvação a vida inteira, que nos
vem do Baptismo, “esta esperança que nada e ninguém pode desiludir, porque a
esperança não decepciona. Recordai-vos: a esperança no Senhor nunca desilude”.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Janeiro

Segunda

Igreja

15.00

Oração de Taizé

14 Janeiro

Terça

Igreja

21.30

Festa das Bem Aventuranças (7º
ano)

18 Janeiro

Sábado

Igreja

12.00

Formação para novos Ministros
Extraordinários da Comunhão

1 Fevereiro
2 Fevereiro

Sábado
Domingo

S. João
de Brito

15.00

Acontece …
22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente, Padroeiro principal do
Patriarcado de Lisboa.
25 de Janeiro - Ciclo de Formação “Evangelizar na Caridade,
D. Manuel Clemente, 14h45
LEITURAS

Is. 42, 1-4. 6-7

13
14
15
16
17
18

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Is. 49, 3. 5-6

12 - BAPTISMO DO SENHOR
Act. 10, 34-38
Mt. 3, 13-17
Semana I do Saltério (Vol. III)

Sal. 28

1Sam. 1, 1-8
1Sam. 1, 9-20
1Sam. 3, 1-10. 19-20
1Sam. 4, 1-11
1Sam. 8, 4-7. 10-22a
1Sam. 9, 1-4. 17-19: 10, 1a
19 Sal. 39

DOMINGO II DO TEMPO COMUM
1Cor. 1, 1-3
Jo. 1, 29-34
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

