



Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não 
seria o Messias. João 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». Quando todo o povo recebeu o baptis-
mo, Jesus também foi baptizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e 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». 

A celebração do Baptismo do Senhor leva-nos até um Jesus que assume plenamente a sua condição de “Filho” 
e que Se faz obediente ao Pai, cumprindo integralmente o projecto do Pai de dar vida ao homem. É esta 
mesma atitude de obediência radical, de entrega incondicional, de confiança absoluta que eu assumo na 
minha relação com Deus? O projecto de Deus é, para mim, mais importante de que os meus projectos 
pessoais ou do que os desafios que o mundo me faz? 
O episódio do Baptismo de Jesus coloca-nos frente a frente com um Deus que aceitou identificar-Se com o 
homem, partilhar a sua humanidade e fragilidade, a fim de oferecer ao homem um caminho de liberdade e 
de vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro dos meus irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes 
a mão? Partilho a sorte dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados, sofro na alma as suas dores, aceito iden-
tificar-me com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a 
vida plena? Não tenho medo de me sujar ao lado dos pecadores, dos marginalizados, se isso contribuir para 
os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança? | in site dos Dehonianos 
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Chega ao fim a caminhada de Advento/Natal que foi proposta a toda a comunidade. 
Obrigado a todos que acolheram o desafio e participaram na construção do presépio.     

Em Fevereiro recomeçaremos a informar os valores mensais receitas/despesas da paróquia.  

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
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• 1ª LEITURA: Is 42,1-4.6-7-6 
• SALMO: 28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-102 
    REF: O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
• 2ª LEITURA: Act 10, 34-38 
• EVANGELHO: Lc 315-16.21-22
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