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ANO A
BATISMO

DO SENHOR

Isaías 42, 1-4.6-7
Salmo 28 (29)
Atos 10, 34-38
Mateus 3, 13-17 

PERGUNTA 
DA SEMANA

 Estás disposto 
a acolher uma 

pessoa que 
tentas evitar?

No domingo em que se celebra o 
Batismo de Jesus, a Escritura ‘desenha’ 
o retrato do Salvador. Reconhecemo-
lo nos traços do ‘servo’ anunciado 
pelo profeta, em nome de Deus: 
«sobre ele fiz repousar o meu espírito». 
Ele, o Servo e Salvador, é, pela boca de 
Pedro, apresentado como «o Senhor 
de todos». Confirma que «Deus não 
faz aceção de pessoas». Há também 
a referência ao batismo no rio Jordão, 
pelo qual se revela a identidade 
de Filho de Deus atestada pela voz 
vinda dos céus e pela presença do 
Espírito Santo: «Este é o meu Filho 
muito amado, no qual pus toda a 
minha complacência». Verdadeira 
revelação trinitária, inaugura a vida 
pública, o tempo da missão. Esta há 
de confirmar a oração do salmista: «O 
Senhor abençoará o seu povo na paz».

 
A missão de Jesus Cristo torna-
se ‘pública’ depois de emergir das 
águas do rio Jordão. Embora não 
precisasse de conversão, quis 
manifestar, com este gesto, que 
estava profundamente unido ao 
seu povo. Desde este primeiro 
encontro mostra a solidariedade 
que, durante toda a vida, terá com 
os mais débeis, os pecadores, os 
marginalizados da sociedade, todos 
os que, de uma maneira ou de outra, 
são injustiçados e oprimidos. A partir 
dos mais frágeis, confirma que «Deus 
não faz aceção de pessoas». A todos 
acolhe com amor incondicional. 
Mesmo os incómodos e inoportunos, 
perseguidores e inimigos! A atitude 
divina estende-se a todos os crentes: 
não fazer aceção de pessoas.

“Deus não faz 
aceção de pessoas”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Acolher
Uma das belas consequências do 
batismo é aprender a olhar os outros 
como irmãos, acolher a todos com a 
mesma dignidade. Quem acredita em 
Deus, no Deus de Jesus Cristo, lembra-
nos Pedro, não faz aceção de pessoas.
O desafio é para ti. A  missão é para 
todos nós. É chegada a hora de 
te levantares e continuares o que 
Jesus Cristo iniciou, naquele dia, nas 
margens do rio Jordão. Deus precisa 
de ti. A Igreja não vai em frente sem ti. 
Estás convocado!
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BRUFE
14— TERÇA, 19H15 - EUCARISTIA
 Augusto Rodrigues Costa, mc. Conf.  Sra. da Conceição e Almas
 
16 — QUINTA, 21H30 - Reunião de Coordenação da Catequese 

17 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA 
 Joaquim Martins Moreira, mc. Manuel Faria
 Maria Sá Mesquita e marido, mc. filhos
 Maria Fátima Gomes Ferreira, pais e sogros, mc. marido
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos

 21H00 - CONCERTO DE ANO NOVO 
 Na Matriz Nova, promovido pelo Orfeão Famalicense

18—  SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Maria Lenor Pereira Costa e marido, mc. filha
 Maria Amélia Valente Costa, mc. filhas
 Maria Adelaide Silva Claro, mc, família
 Carminda Ferreira da Costa, mc. filhos
 Pais, irmão e cunhado de Elisabete Carneiro
 Joaquim Ortiga e esposa, mc. Georgina Ortiga
 Ana Cristina B. Silva, madrinha e avós, mc. pais

19 - II DOMINGO DO TEMPO COMUM, 09H00 
 Pais e familiares de Henrique Rodrigues
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 Armindo Ribeiro Santos, mc. esposa e filhos
 Tia e sogra de Conceição Moreira, mc. Conceição Moreira
 Manuel Ferreira Almeida, mc. esposa
 Maria dos Prazeres Silva Machado, mc. Conf. Sra. da Conceição
 Emília Araújo Moreira, mc. sobrinha Joaquina

AGRADECIMENTO LEILÃO DE REIS: agradecemos a toda a
comunidade que participou direta ou inderetamente nesta 
iniciativa. Do esforço e empenho de muitos obtiveram-se 
4.782,15€. Agradecemos à ADCSMB por nos ter brindado 
com o cantar dos reis, e ao Sr. José Marques que de forma 
exímia conduziu o leilão. Agradecemos, igualmente, aos 
delgados de lugar, às catequistas, aos pais e às crianças. 
Mais uma vez obrigado a todos!

ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS: de 18 a 25 de 
Janeiro,  todos os cristãos estão chamados a rezar pela 
unidade entre cristãos ortodoxos, protestantes, católicos. 

PEDIR O BAPTISMO: o sacramento do Baptismo pedido 
pelos pais. No primeiro diálogo com eles, estabelece-
se o dia e a hora do Baptismo. Preferencialmente são 
celebrados ao sábado ou ao domingo. No entanto, em 
cada dia só há uma celebração de Baptismo. Ou seja, 
o primeiro a marcar determina a hora dos que a seguir 
desejaram o batismo no mesmo dia. Para melhor se 
celebrar e compreender a profundidade da missão que 
os bebés, os pais e padrinhos iniciam, promove-se um 
encontro de formação, na última sexta-feira do mês para 
pais e padrinhos. Embora não seja proibida a celebração 
do Baptismo no tempo da Quaresma, apelamos a que não 
haja celebração durante este período. Uma vez que toda a 
Quaresma é um tempo de preparação para a celebração 
do baptismo, apontamos o dia da Vigília Pascal como o dia 
por excelência da celebração do Baptismo.

13 A 19 DE JANEIRO

REFEIÇÕES SOLIDÁRIAS - CENTRO SOCIAL

O próximo serviço de take away será
 no dia 19 de janeiro e será servido lombo 

assado e papas de sarrabulho, assim como 
sobremesas.  

A todos gratos pela ajuda! 

DESTAQUE

REFEIÇÕES SOLIDÁRIAS - CENTRO SOCIAL: o próximo 
serviço de take away será no dia 19 de janeiro e será 
servido lombo assado e papas de sarrabulho, assim como 
sobremesas. A todos gratos pela ajuda! 

ENCONTRO ARCIPRESTAL DE CATEQUISTAS: dia 25, sábado, 
às 14h30, na Igreja Paroquial de Santiago d’Antas, haverá um 
momento de formação, partilha e convívio, que congrega 
todos os catequistas do Arciprestado.

XV JORNADA DA FAMÍLIA: a família é uma preocupação 
pastoral  da Igreja. Por isso, temos investido nas jornadas 
da família, procurando trazer à comunidade temas e 
pessoas que nos ajudem a pensar como podemos agir 
pastoralmente junto das famílias. Este ano a jornada será 
no dia 1 de fevereiro. Terá como tema: “QUEM MANDA 
AQUI?” Educar para os afetos. Marque já este dia para 
participar.

SORTEIO DE REIS DA CONFRARIA - NÚMEROS SORTEADOS: 
os números sorteados são: primeiro prémio 5663; segundo 
prémio 1570 e terceiro prémio 6280. Os vencedores devem 
contactar a Confraria do Santíssimo Sacramento.

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA NOS HOSPITAIS: 
não descurar a importância do acompanhamento 
espiritual e religioso no tempo de permanência no Hospital 
e da necessidade de declararem e pedirem a assistência 
religiosa na admissão ao Hospital. No caso de essa não ser 
prestada, devem ainda usar o livro de reclamações para 
fazerem ouvir a sua voz.

ESTATÍSTICA PAROQUIAL DE 2019: no passado ano, 
celebraram-se 18 batismos; 25 crianças celebraram a 
Primeira Comunhão; 12 jovens e adultos celebraram o 
Sacramento da Confirmação; 8 pares de jovens celebraram 
o Matrimónio; e 25 irmãos habitam já a Casa do Pai.

RECIBOS: todas as pessoas que solicitaram recibos 
referentes a ofertas paroquiais do ano 2019 devem passar 
pelo Cartório nos horários de atendimento para os levantar.

SITE DA PARÓQUIA: consulte a nossa página através de 
http://www.diocese-braga.pt/smbrufe/.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 17, sexta, das 17h30 às 19h.


