Cidade do Vaticano, 07 jan 2019 (Ecclesia)
– O Papa sublinhou hoje que o cristianismo vive

de acções “concretas” e não de “palavras bonitas”, durante a Missa que celebrou na Casa de
Santa Marta, onde reside desde o início do seu
pontificado.
Na homilia da celebração, publicada pelo portal
‘Vatican News’, Francisco referiu que tal como
Cristo se tornou presente no mundo, “nascido de
uma mulher concreta”, protagonista de “uma vida”
e de “uma morte concreta”, mensageiro de uma
mensagem de amor “concreta”, o cristianismo
deve ter na intervenção palpável no mundo o seu principal “critério”.
“Quando a disciplina da Igreja está nesta tal concretude ela ajuda a crescer, apontou o Papa
argentino, que deu aqui como exemplo os santos.
Homens e mulheres que se têm destacado ao longo da História como “os campeões da concretude”, e que dão força às pessoas para “caminhar”, “discernir” aquilo que Deus quer e
afastar as “fantasias” dos “falsos profetas”.
“Há tantas pessoas, sacerdotes, religiosas, leigos, que têm essa capacidade de nos ajudar a
ver o que está a acontecer no nosso íntimo, para não errar. Jesus teve que fazer isso no início da sua vida”, disse Francisco, em alusão à passagem bíblica das tentações no deserto.
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa 20 de Janeiro de 2019

Ministros da Comunhão Margarida Rodrigues

Natividade Correia

Leitores

António Medeiros

Débora Gaspar

Colectores

Ângelo Franco

Edmundo Faria

Sónia Franco

Ana Maria Medeiros

Francisco Pontes

Carlos Ledo

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa
13 de Janeiro: Zulmira Botelho
20 de Janeiro: José Fernando Pimentel, Manuel Medeiros e Maria de Jesus
Andrade

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850
06/01/19: Edmundo Faria e Família*

Rosalina Pacheco e Família*

Antero Bento e Família*

Margarida Rodrigues e Família*

13/01/19: Gilberto Oliveira e Família*

Paulo Jorge Moniz e Família*

José Benevides e Família*

Octávio Cordeiro e Família

20/01/19: José Oliveira e Família*

José Marques e Família*

António Chibante e Família*

Natália Pacheco e Família*

27/01/19: Manuel Medeiros e Família*

Ana Medeiros e Família*

Fátima Pacheco e Família *

Victor Moniz e família
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«No Baptismo cristão o Espírito Santo é o principal artífice:
é Ele que queima e destrói
o pecado original, restituindo ao baptizado a beleza da
graça divina.»
Neste domingo depois da
Epifania, celebramos o Baptismo de Senhor, fazendo
memória grata do nosso Baptismo. […]
O Evangelho apresenta-nos
Jesus nas águas do rio Jordão, no centro de uma maravilhosa revelação divina. São Lucas escreve: «Enquanto Jesus, tendo também Ele recebido o baptismo, estava em oração, o céu abriu-se e sobre Ele desceu o Espírito Santo em
forma corpórea, como uma pomba; e do céu ouviu-se uma voz: “Tu és o meu Filho muito
amado; em ti pus todo o meu enlevo”» (Lc 3, 21-22). Deste modo Jesus é consagrado e
manifestado pelo Pai como o Messias, salvador e libertador.
A Virgem Maria, primeira discípula do seu Filho Jesus, nos ajude a viver com alegria
e fervor apostólico o nosso Baptismo, acolhendo cada dia o dom do Espírito Santo, que
nos transforma em filhos de Deus.

Introdução ao espírito da Celebração
De Belém ao Jordão, trinta anos de silêncio vão. O
Baptismo do Senhor é a primeira aparição pública, de
Jesus de Nazaré, que o Pai manifesta agora, diante
do Mundo, como seu Filho muito amado!
Existe uma estreita relação entre o Baptismo de Cristo e o nosso Baptismo. Pois no Jordão, os céus abriram-se, para indicar que o Salvador nos descerrou o caminho da salvação
e nós podemos percorrê-lo, precisamente graças ao novo nascimento, da
água e do Espírito, que se realiza no Baptismo cristão.

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.
Segunda Leitura
Actos dos Apóstolos 10, 34-38
Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, 35mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. 36Ele enviou a sua
Primeira Leitura
palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o
Isaías 42, 1-4.6-7
Senhor de todos. 37Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a comeDiz o Senhor: 1«Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo
çar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: 38Deus ungiu com
da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justia força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e
ça às nações. 2Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas
curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava
praças; 3não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda
com Ele».
fumega: 4proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínAclamação ao Evangelho
cf. Lc 3, 16
quas esperam. 6Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomeite pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das naMonição: Lucas fala-nos da concretização da promessa profética da
ções, 7para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e primeira leitura: Jesus é o Filho/“Servo” enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obededa prisão os que habitam nas trevas».
cendo ao Pai, Ele tornou-se pessoa, identificou-Se com as fragilidades dos
homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à
Salmo Responsorial Sl 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)
reconciliação com Deus, à vida em plenitude.
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.

ALELUIA
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
Evangelho
São Lucas 3, 15-16.21-22
Naquele tempo, 15o povo estava na expectativa e todos pensavam em
seus corações se João não seria o Messias. 16João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do
que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele

baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo». 21Quando todo o povo
recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado; e, enquanto orava, o
Céu abriu-se 22e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal,
como uma pomba. E do Céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu Filho
muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».

O CANTINHO DO BISPO:
CAROS IRMÃOS CATÓLICOS
No dia 1º de Janeiro, o Ministério das Relações
Exteriores saudita afirmou que um homem do
Paquistão foi condenado à morte e executado
por contrabando de heroína na Arábia Saudita. Foi assim que
2019 começou na Arábia Saudita.
Segundo as estatísticas oficiais, houve 125 execuções em 2018,
122 execuções em 2017 e 144 em 2016 na Arábia Saudita. O
método mais comum é a decapitação, embora às vezes o fuzilamento seja usado.
A Arábia Saudita é um dos 55 países que mantêm a pena de
morte e está na vanguarda daqueles em que ela é mais frequentemente realizada.
As sentenças de morte também são realizadas na China (mais
de 1500 por ano), Irã (mais de 500) e no Iraque (mais de 120,
mas não há estatísticas completas). Também é possível que isso
aconteça em vários outros países, como a Coreia do Norte, mas
a informação não é normalmente divulgada.
Que Deus inspire todos os humanos, independentemente das
crenças, a respeitar todas as vidas, mesmo as difíceis ou problemáticas.

Bispo Wes

