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ANO C  
BATISMO
DE JESUS

Isaías 40, 1-5.9-11
Salmo 103 (104)

Tito 2, 11-14; 3, 4-7
Lucas 3, 15-16.21-22

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Conhecer 
a dinâmica 

sinodal em curso 
na Igreja Católica
— sinodoembraga.pt

Um salto da infância para a idade 
adulta permite-nos celebrar, neste 
domingo, o Batismo de Jesus. 
Acontecimento propedêutico, 
que confirma a ‘epifania’ ou 
manifestação do Messias. Nele, a 
salvação é oferecida a todos, graça 
que recebemos «pelo batismo da 
regeneração e renovação do Espírito 
Santo». O profeta tinha preparado 
e anunciado essa Boa Nova: «Eis o 
vosso Deus». Sim, Jesus Cristo está no 
meio de vós, «Ele batizar-vos-á com 
o Espírito Santo». O Batismo faz-nos 
participantes da mesma vida daquele 
cuja filiação divina, enquanto orava, é 
revelada nas margens do rio Jordão. 
Todos os seres, «se mandais o vosso 
espírito, retomam a vida e renovais a 
face da terra». Bendigamos ao Senhor, 
fonte da vida e da salvação!

O Espírito Santo é o protagonista da 
vida. Sendo o princípio vital, é também 
o caminho para reencontrar a vida. 
Por isso, falamos de regeneração e de 
renovação. É o desafio deste tempo: a 
regeneração pessoal e a renovação 
da Igreja. Esta ‘série’ quer despertar 
o protagonismo do Espírito, na vida 
pessoal e comunitária. Estamos em 
caminhada sinodal, um verdadeiro 
teste à nossa disponibilidade em 
acolher o dinamismo vital do Espírito 
Santo. O Sínodo não é uma recolha 
de opiniões ou uma votação. Lembra 
o Papa Francisco que sem o Espírito, 
não haverá Sínodo. Precisamos de o 
acolher como protagonista, permitir 
que seja nosso companheiro, na 
oração e na escuta, no diálogo e no 
discernimento dos sinais dos tempos.

“Ele batizar-vos-á “Ele batizar-vos-á 
com o Espírito Santo”com o Espírito Santo”

‘Uma Igreja diferente’, 
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Sem o Espírito, 
não haverá 
Sínodo
O Espírito Santo faz muito mais do que 
a água, coloca o divino e o humano 
em comunhão. O mesmo fogo de 
amor que concebeu no seio de Maria 
e inundou de luz a manjedoura de 
Belém, uniu para sempre o humano 
e o divino, e agora, pelo batismo, 
consagra-nos como filhas e filhos 
amados de Deus, herdeiros da vida 
eterna. O amor de Deus manifesta-se 
em nós «pelo batismo da regeneração 
e renovação do Espírito Santo».
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

Terça, 11 / Janeiro >  19h / MosTeiro 

Quarta, 12 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Ana Moreira da Costa e Silva, marido 

e filhos m.c. filha Ermelinda; Florindo 
Nogueira e filha Efigénia m.c. sobrinhos

QuinTa, 13 / Janeiro >  19h / Cap.sra do Ó

Sexta, 14 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Maria do Patrocínio Moreira, marido, 

filhas e neto m.c. filha Rosa; Manuel 
Joaquim Fernandes Coelho m.c. esposa 
e filhos; José Moreira Gonçalves m.c. 
esposa; Camilo Semelhe e Pais m.c. 
família

SÁBado, 15/Janeiro > 18h/CaP. Sra Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Intenção de 30º 
dia por João Ferreira Correia; António 
da Silva Faria m.c. esposa e filhos; José 
Moreira Gonçalves m.c. Zés de Padim 
da Graça; Rosa Ferreira da Mota m.c. 
cunhada Gracinda; Ac. de Graças a 
Santo Amaro m.c. Madalena

sÁBado, 15 / Janeiro > 19h / Cap.sra do Ó
 

II DOMINGO COMUM
doMinGo, 16 / Janeiro > 9h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Maria de 
Jesus Gonçalves Dias e marido m.c. 
filha Teresa; Camilo Fernandes Gomes 
m.c. esposa; Manuel Rodrigues m.c. 
esposa e filhos; José Joaquim Gomes 
e esposa m.c. filho Manuel

doMinGo, 16 / Janeiro > 10h30 / MosTeiro

CALENDÁRIO LITÚRGICO
10 | B. Gonçalo de Amarante, presbítero
13 | S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
15 | S. Amaro, abade

LeitoreS
dia 15 / Janeiro [Capela]

Leitores - a definir
dia 16 / Janeiro [iGreJa]

Introdução - Eduarda
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Sameiro Coelho

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTes da reFeiçÃo eM FaMÍlia

Senhor Jesus, 
 na Festa do teu Batismo, 
 colocamos sobre a mesa 
 a(s) vela(s) do Batismo, 
 com a água, as flores e o pão 
 e outros saborosos dons da Criação. 
Agita as águas do nosso Batismo, 
 aviva a chama frágil da nossa fé, 
 faz-nos espalhar o perfume do amor. 
Na partilha deste pão 
 desperta em nós a fome 
 do Pão da Eucaristia. 
 Ámen.

CATEQUESE PAROQUIAL
A catequese por grupos retoma a par-

tir desta 2feira (dia 10), nos dias e 
horários correspondentes a cada ano. 

Continuamos a apelar ao uso de más-
cara, higienização das mãos e razoá-
vel distanciamento entre pessoas.

CONCERTO DE REIS
No próximo sábado, dia 15 de janeiro, às 

16h, no Mosteiro de Tibães, realiza-se 
um Concerto de Reis. Este concerto 
insere-se no programa “9M - Roteiro 
Musical no Património a Norte”, e terá a 
participação da Orquestra Portuguesa 
de Guitarras e Bandolins. Entrada 
gratuita.

“CUIDAR DA PALAVRA QUE CUIDA DE NÓS” 
O Serviço de Liturgia da Arquidiocese 

de Braga promove o III Encontro 
Arquidiocesano para Ministros da 
Palavra, na véspera do Domingo da 
Palavra. O encontro será no sábado, 
dia 22/01, no Espaço Vita, das 09h30 
às 12h30, destinado à formação para 
leitores, salmistas e admonitores 
da assembleia, inspirado no gesto 
proposto pelo Plano Pastoral deste ano, 
cuidar, e terá como tema “Cuidar da 
Palavra que cuida de nós”, apresentado 
por Nuno Ventura, padre passionista. 

Será ainda feita uma abordagem prática 
à orgânica dos leccionários e a alguns 
cuidados a ter na proclamação da 
Palavra. A participação no encontro 
é gratuita, mas é necessário fazer 
inscrição, através de um formulário 
próprio, disponível aqui, no site da 
diocese ou através do tel: 253203180.

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
Escutar

- onde hÁ aMor nasCeM GesTos -
caminho em FAMÍLIA

BaTisMo do senhor - eSCutar

“Escutar é o princípio da sabedoria”. 
Para responder a quem nos chama é 
preciso fazer silêncio e escutar. Não se 
trata apenas de ouvir, mas de dispor 
o coração para nos reconhecermos 
chamados, todos, sem exceção. É o 
próprio Deus que nos fala e revela: 
somos seus filhos amados!

Pessoalmente e em família: 
- Coloca-te também à escuta, como te 

apela o Evangelho deste Domingo: 
“E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o 
meu Filho muito amado».”

- Depois de escutar a voz do Espírito, 
o que é que tu transmitirias como 
fundamental, para levar alguém ao 
encontro com Jesus Cristo, o Filho 
muito amado do Pai? 

- O que é que tu dirias a quem 
abandonou a fé na Eucaristia e/ou 
o sentido de pertença à comunidade 
cristã (paroquial).

- Fazer o exercício de escutar alguém, por 
um tempo razoável (por exemplo, por 
5m/10m...), sem fazer interrupções, 
reparos ou achegas...

- Colocar em destaque a toalha de 
Batismo, acender a vela do Batismo 
e rezar o Credo. 

- Fazer a oração da benção da mesa  em 
família (conferir ao lado). 

- Visitar o álbum de fotografias do 
Batismo. 

- Partilhar sobre o dia e a festa do 
batismo de cada um dos membros 
da família: dia, local, padrinhos; 
evocar um momento da celebração 
do batismo;

- Pedir a um mais velho da família, a 
nossa biblioteca viva, que nos conte 
uma história da sua vida de fé (a sua 
primeira comunhão, o casamento de 
um familiar...).

- Contar a alguém a sua experiência de 
fé. A alegria de ser batizado.

- Convidar alguém (alguns) a redesco-
brirem a beleza do batismo (falando 
da sua própria experiência!) Evitar lin-
guagem feita e deixar falar o coração. 

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLlm3PcQwiEF2nSXHTZ_C6SrR5I0Jb0c8hkdUj3GVUvFsqgQ/viewform

