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Unidade Pastoral de 

Fornos de Algodres 
Ano A | Tempo Comum 

2º Domingo 

Baptismo do Senhor  

O  P a p a :  b a p t i z a r  e m  c r i a n ç a ,  

p a r a  c r e s c e r  c o m  a  f o r ç a  d o  E s p í r i t o  S a n t o  
 

O Papa Francisco baptizou, no 

Vaticano, 32 bebés, 17 meninos e 15 

meninas, no domingo, 12 de Janeiro, 

Festa do Baptismo do Senhor. 

Como é tradição, esta cerimónia na 

qual participam famílias de funcionários 

vaticanos foi realizada na Capela Sistina. 

Na breve homilia pronunciada 

espontaneamente, o Santo Padre 

recordou aos pais que, “como Jesus foi se baptizar, assim também vocês trouxeram seus filhos”. 

E afirmou que “baptizar um filho é um ato de justiça”. 

Nesse sentido, o Papa explicou que o Baptismo é um ato de justiça porque “nós, no 

Batismo, lhe damos um tesouro, nós, no Baptismo, lhe damos um penhor: o Espírito Santo”. 

Após o Baptismo, Francisco enfatizou que “a criança sai do Baptismo com a força do 

Espírito Santo dentro de si” e acrescentou que o Espírito Santo “a defenderá, a ajudará 

durante toda a vida”. 

“Por isso é tão importante baptizá-las desde crianças, para que cresçam com a força do 

Espírito Santo”, alertou o Papa. 

Depois de voltar a dizer “vocês trazem seus filhos hoje com o Espírito Santo”, o 

Pontífice recomendou aos pais e padrinhos que cuidem para que “cresçam com a luz, com 

a força do Espírito Santo” e citou como exemplo “a catequese, a ajuda, o ensinamento, os 

exemplos que vocês darão em casa”. 

Por último, o Papa repetiu uma ideia que disse no ano passado: “eles têm uma 

dimensão coral, basta que um dê o ‘Lá’ e todos começam e se fará o concerto, certo? Não se 

assustem. Quando uma criança chora na Igreja é uma bela oração. Façam com que se sintam 

bem e vamos em frente”. 

“Não esqueçam: vocês trazem o Espírito Santo dentro das crianças”, concluiu o Papa.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
 

Naquele tempo, 

João Baptista viu Jesus,  

que vinha ao seu encontro, 

e exclamou: 

«Eis o Cordeiro de Deus,  

que tira o pecado do mundo.  

Era d'Ele que eu dizia: 

"Depois de mim virá um homem, 

que passou à minha frente,  

porque existia antes de mim". 

Eu não O conhecia, 

mas para Ele Se manifestar a Israel 

é que eu vim baptizar em água». 

João deu mais este testemunho: 

«Eu vi o Espírito Santo 

descer do Céu como uma pomba  

e repousar sobre Ele. 

Eu não O conhecia, 

mas quem me enviou a baptizar em água  

é que me disse: 

"Aquele sobre quem vires  

o Espírito Santo descer e repousar 

é que baptiza no Espírito Santo". 

Ora eu vi e dou testemunho  

de que Ele é o Filho de Deus».    

1ª Leitura | Is 49, 3. 5-6 

«Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação.» 

Salmo Responsorial | Sl 39 (40) 

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

2ª Leitura | 1 Cor 1, 1-3 

«A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.» 

Evangelho | Jo 1, 29-34 

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.» 



… para a vida. 
 

 

Iniciamos hoje o TEMPO COMUM. Na mensagem deste domingo há uma certa continuidade com a 
época de Natal. A liturgia da Palavra coloca a questão da vocação; e convida-nos a situá-la no 
contexto do projecto de Deus para os homens e para o mundo. Deus tem um projecto de vida plena 
para oferecer aos homens; e elege pessoas para serem testemunhas desse projecto na história e no 
tempo. A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa – Servo de Jahwéh – a quem 
Deus elegeu desde o seio materno, para que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a 
terra a Boa Nova do projecto libertador de Deus. A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” 
(Paulo) a recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que todos eles são “chamados à 
santidade”, chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os valores do Reino. O 
Evangelho apresenta-nos Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus que 
veio ao nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai, a missão de libertar os homens do 
“pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena. 

Na primeira leitura, o texto apresenta-se como uma declaração solene do Servo (Israel) “às 
ilhas” e “às cidades longínquas”. Na sua declaração, o Servo manifesta, em primeiro lugar, a 
consciência da eleição: ele foi escolhido por Deus desde o seio materno. A expressão põe em relevo 
a origem de toda a vocação profética: é Deus que escolhe, que chama, que envia. A eleição e a 
aliança pressupõem, contudo, a missão e o testemunho. 

Na segunda leitura, Paulo começa por reivindicar a sua condição de apóstolo escolhido por 
Deus, sugerindo que está revestido de autoridade para proclamar com plena garantia o Evangelho. 
Paulo foi chamado por Deus a ser apóstolo e os coríntios são uma comunidade de chamados à 
santidade. Transparece aqui, como na 1ª leitura, a convicção de que Deus tem um projecto para os 
homens e para o mundo, e que todos são chamados a um compromisso efectivo com esse projecto. 
O que é que significa ser chamado à santidade? Estou disponível para aceitar esse desafio? 

O Evangelho, evidencia João Baptista como o apresentador oficial de Jesus. Esta apresentação 
expressa-se através de duas afirmações com um profundo impacto teológico: Jesus é o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo; e é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito. A primeira 
afirmação evoca a imagem do “servo sofredor”, o cordeiro levado para o matadouro, que assume os 
pecados do seu Povo e realiza a expiação (cf. Is 52,13-53,12); por outro lado, evoca a imagem do 
cordeiro pascal, símbolo da acção libertadora de Deus em favor de Israel (cf. Ex 12,1-28). Qualquer 
uma destas imagens sugere que a pessoa de Jesus está ligada à libertação dos homens. 

A segunda afirmação (o “Filho de Deus” que possui a plenitude do Espírito Santo) completa a 
anterior. Há aqui vários elementos bem sugestivos: o “cordeiro” é o Filho de Deus; Ele recebeu a 
plenitude do Espírito; e tem por missão baptizar os homens no Espírito. Dizer que Jesus é o Filho de 
Deus é dizer que Ele é o Deus que se faz pessoa, que vem ao encontro dos homens, que monta a 
sua tenda no meio dos homens, a fim de lhes oferecer a plenitude da vida divina. A sua missão 
consiste em eliminar “o pecado” que torna o homem escravo e que o impede de abrir o coração a 
Deus. Jesus é, finalmente, aquele que baptiza no Espírito Santo. “Baptizar no Espírito” significa que 
a missão de Jesus consiste em derramar o Espírito sobre o homem; e o homem que adere a Jesus, 
“empapado” do Espírito e transformado por essa fonte de vida abandona a experiência da 
escuridão (“o pecado”) e alcança o seu pleno desenvolvimento, a plenitude da vida. Só a partir do 
encontro com Jesus será possível chegar à vida plena, à meta final do Homem Novo.  

 

Será que o meu testemunho, tal como o de João, é capaz de apresentar aos 

homens de hoje, Jesus como aquele que nos oferece a autêntica liberdade? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 20 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia em honra de S. Sebastião Figueiró da Granja 
(Capela de S. Sebastião) 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

20:30 Reunião da Pastoral Social Centro Pastoral 

Terça-feira, 21  

S. Inês, virgem e mártir – MO 

14:30 Eucaristia  Lar de Santa Teresa  

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 22 
16:30 Eucaristia Maceira 

17:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

Quinta-feira, 23 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 24  

S. Francisco de Sales, bispo e 
doutor da Igreja – MO 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 25  

Conversão de S. Paulo, 
Apóstolo – FESTA 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:00 Eucaristia Vila Chã 

18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 26 
III Domingo  
do Tempo  
Comum 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra  Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia solene em honra de São 
Sebastião 

Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Infias 
 
«  

 

20 a 26 jan | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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