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ANO B 
BATISMO 
DE JESUS

Isaías 55, 1-11
[Salmo] Isaías 12

1João 5, 1-9
Marcos 1, 7-11

PERGUNTA 
DA SEMANA

Para ti, 
o que é ser 
discípulo?

No domingo do Batismo de Jesus, a 
palavra que sai da boca de Deus «não 
volta sem ter produzido o seu efeito, 
[...] sem ter realizado a sua missão». 
A palavra é viva e eficaz, confirma 
a aliança de amor de Deus Pai, cuja 
plenitude se alcança em e com Jesus 
Cristo, o seu «Filho muito amado». E 
nós somos chamados a deixar-nos 
amar, a acreditar n’Aquele que nos 
salva, «porque todo o que nasceu 
de Deus vence o mundo». Com 
alegria, anuncio a todos os povos e 
em todos os lugares: «O Senhor é a 
minha herança e o meu louvor, Ele é 
a minha salvação». O acontecimento 
do batismo de Jesus por João, no rio 
Jordão, com a descida do Espírito e 
a voz do Pai, revela a força trinitária 
do testemunho de amor que, desde 
então, se dá a conhecer ao mundo.

«Tu és o meu Filho muito amado, em 
Ti pus toda a minha complacência». 
A voz que ecoou no rio Jordão 
dirigia-se a Jesus Cristo, para revelar 
a sua identidade e missão. Hoje, 
aplica-se a cada um de nós. A partir 
da consciência de ser batizado, 
disponho-me a dar continuidade à 
missão do Mestre. Iniciamos a ‘série’ 
sobre o discipulado, ou melhor, vamos 
dar os primeiros passos no caminho 
intencional de seguimento de Jesus 
Cristo. Talvez não sejam passos, mas 
apenas a inscrição como ‘aprendizes’ 
de discípulos. Uns, porventura, já são 
capazes de dar passos firmes; outros, 
ainda estão a ‘gatinhar’ ou à procura 
do equilíbrio para se manterem de 
pé. Juntos, nos próximos ‘episódios’, 
vamos acompanhar Jesus Cristo.

“Filho muito “Filho muito 
amado”amado”

‘Aprendizes do caminho’ 
em laboratoriodafe.pt

Acompanhar 
Jesus Cristo
Eis que começa o mundo novo, a vida 
nova dos filhos de Deus. Ao conhecer 
quem é Jesus Cristo, ficamos a saber 
quem podem ser os seus discípulos. 
Ser discípulo, ser cristão, é aceitar o 
Mestre com os lábios e o coração; é 
testemunhar com a boca (palavras) e 
com as mãos (obras) o amor divino; é 
assumir a ‘cultura do cuidado’, como 
propôs o Papa Francisco, no primeiro 
dia deste ano (na mensagem para o 
Dia Mundial da Paz); é acompanhar o 
Mestre como discípulo missionário.
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13 | S. Hilário, bispo e doutor da Igreja [MF];
17 | II Domingo do Tempo Comum.

LITURGIA

FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR
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‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Para adorar o Senhor devemos 
antes de tudo “levantar os olhos”: 
isto é, não nos deixar enredar pelos 
fantasmas interiores que apagam a 
esperança, sabendo que o Senhor 
conhece as nossas situações difíceis 
e não fica indiferente às lágrimas que 
derramamos.
(Papa Francisco)

BIBLIOTECAS DA UCP MINISTRAM 
FORMAÇÃO GRATUITA
Acções de formação estão abertas a todos 
os interessados e não requerem inscrição 
prévia. Durante estas iniciativas, que irão 
decorrer online ao longo do mês de Janeiro, 
vão ser apresentados diversos recursos de 
informação relevantes, subscritos e em Acesso 
Aberto, desenvolvidas técnicas de pesquisa 
e gestão de conteúdos, e partilhadas boas 
práticas para a produção de conteúdos 
digitais. + info: www.arquidiocese-braga.pt
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AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.

OS CONGREGADOS PRECISAM 
DA SUA AJUDA
As últimas restrições governamentais, 
nomeadamente o recolhimento obrigatório 
aos sábados, vieram agravar a situação 
financeira da Irmandade. Enquanto as 
despesas se mantêm, as receitas diminuíram 
significativamente. Precisamos da vossa ajuda 
para atingirmos o equilíbrio e sustentabilidade 
financeira da Irmandade. Apelamos à 
generosidade nas colectas (peditórios) e aos 
donativos através de MB WAY [910 896 822] 
ou por transferência bancária IBAN: PT50 
0018 000344163103020 90. Contamos consigo! 
Obrigado.

ANO SANTO JACOBEU PROLONGADO 
PARA 2022
O Papa Francisco prorrogou, através da 
Penitenciária Apostólica, o Ano Santo 
Jacobeu de 2021 para incluir todo o ano de 
2022. A decisão deve-se às circuntâncias 
provocadas pela pandemia. O ano santo 
de Compostela, ano jacobeu ou jubilar, é 
celebrado desde o século XII, quando o dia 25 
de Julho, festa de São Tiago, coincide com um 
domingo.


