
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Igreja/Media: «Jornal da Beira» a caminho do centenário 
O «Jornal da Beira» comemorou no passado dia 9 os 99 anos do «Jornal da Beira» 

e durante o centenário o director da Fundação Jornal da Beira, padre Luís Costa, e o director 
do semanário, padre Nuno Azevedo, pedem uma “participação activa, mediante sugestões e 
colaborações”, para que este órgão de comunicação social seja, em ano que conduz ao 
centenário, e nos anos que se hão-de seguir, “ainda mais fiel à sua identidade e missão, de 
forma responsável, inovadora, criativa e dinâmica”, refere uma nota enviada à Agência 
ECCLESIA. 
 
> Vaticano: Celebrações do Natal devem levar a «mudança» de vida, diz o Papa 

O Papa disse no Vaticano que as celebrações do Natal devem levar a uma mudança 
de vida, à imagem dos “Magos que vieram do Oriente” para adorar Jesus e voltaram para 
casa “por outro caminho”. “Somos nós que temos de mudar, transformar o nosso modo de 
vida, mesmo no ambiente habitual, mudar os critérios para julgar a realidade que nos rodeia”, 
apelou, desde a janela do apartamento pontifício, antes da recitação da oração do ângelus, na 
solenidade da Epifania. Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, para 
assinalar o ‘Dia de Reis’, Francisco assinalou a “diferença entre o Deus verdadeiro e os 
ídolos traiçoeiros, como dinheiro, poder, sucesso; entre Deus e aqueles que prometem dar 
esses ídolos, como os magos, adivinhos, feiticeiros”. “Nós, depois do encontro com Jesus, 
não somos os mesmos de antes. O encontro com Jesus muda-nos, transforma-nos”, declarou. 
A intervenção centrou-se numa passagem do Evangelho segundo São Mateus, na qual se diz 
que “os Magos regressaram por outro caminho”, para não voltar a encontrar-se com Herodes 
e “os seus planos de poder”. Cada experiência de encontro com Jesus leva-nos a seguir 
caminhos diferentes, porque dele vem uma força boa que cura o coração e nos desapega do 
mal”. Francisco propôs um “novo estilo” na vida de todos os dias, inspirado no encontro com 
Deus, como aconteceu com os sábios do Oriente. “Eles viram um rei diferente, um rei ‘que 
não é deste mundo’, manso e humilde, como foi correctamente indicado pelas estrelas e pelas 
Escrituras Sagradas”, observou. 

Este encontro com Jesus não retém os magos, assinalou o Papa, mas “infunde-lhes 
um novo impulso para regressar ao seu país, contar o que viram e a alegria que sentiram”. 

Na solenidade da Epifania, dia mundial da Infância Missionária, o Papa recordou 
“a festa das crianças e adolescentes missionários, que vivem o chamamento universal à 
santidade, ajudando os da sua idade que vivem em necessidade, através da oração e de gestos 
de partilha”.  Francisco evocou as “belas expressões populares” ligadas às celebrações dos 
Reis, pedindo que estas tradições “sejam mantidas no seu genuíno significado cristão”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 42, 1-4.6-7 
«Eis o meu servo, enlevo da minha alma» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo da 
minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às 
nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças; não 
quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega: 
proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não 
estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. 
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomei-te pela mão, 
formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os 
olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam 
nas trevas». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL      Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) 
O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
 
LEITURA II            Actos 10, 34-38 

«Deus ungiu-O com o Espírito Santo» 
 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu reconheço 
que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que 
O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos 
filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 
depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que 
eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com Ele». 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 3, 13-17 
«Depois de ter sido baptizado, Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Baptista ao 
Jordão, para ser baptizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que 
preciso de ser baptizado por Ti e Tu vens ter comigo?». Jesus respondeu-
lhe: «Deixa por agora; convém que assim cumpramos toda a justiça». João 
deixou então que Ele Se aproximasse. Logo que Jesus foi baptizado, saiu da 
água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como 
uma pomba e pousar sobre Ele. E uma voz vinda do céu dizia: «Este é o 
meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo tem como cenário de fundo o 
projecto salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas margens do 
Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo 
Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do 
Pai, Ele fez-Se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, 
libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-Se em promover-nos, 
para que pudéssemos chegar à vida em plenitude.  

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por 
Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz 
sem fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com 
humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à 
prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. 

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai 
enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por isso, Ele 
“passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos os que eram 
oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a 
salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. 

No episódio do baptismo, Jesus aparece como o Filho amado, que o 
Pai enviou ao encontro dos homens para os libertar e para os inserir numa 
dinâmica de comunhão e de vida nova. Nessa cena revela-se, portanto, a 
preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos dedica… É bonita esta 
história de um Deus que envia o próprio Filho ao mundo, que pede a esse 
Filho que Se solidarize com as dores e limitações dos homens, e que, 
através da acção do Filho, reconcilia os homens consigo e fá-los chegar à 
vida em plenitude. Aquilo que nos é pedido é que correspondamos ao amor 
do Pai, acolhendo a sua oferta de salvação e seguindo Jesus no amor, na 
entrega, no dom da vida. Ora, no dia do nosso baptismo, comprometemo-
nos com esse projecto… 

A celebração do baptismo do Senhor leva-nos até 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. 

No baptismo, Jesus tomou consciência da sua missão (essa missão 
que o Pai lhe confiou), recebeu o Espírito e partiu em viagem pelos 
caminhos poeirentos da Palestina, a testemunhar o projecto libertador do 
Pai. Eu, que no baptismo aderi a Jesus e recebi o Espírito que me capacitou 
para a missão, tenho sido uma testemunha séria e comprometida desse 
programa em que Jesus Se empenhou e pelo qual Ele deu a vida? 
 
 
 
 


