
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

 
III SEMANA - O BAPTISMO, 

PORTA DA ESPERANÇA 
Queremos ser como João Baptista, testemunhas 
da Luz de Deus que é Jesus, para que todos 
acreditem n’Ele e O sigam. O projecto de Deus, 
a respeito da salvação da humanidade, passa 
por São João Baptista. Na alegria do seu 
ministério, ele convida-nos a percorrer os 
caminhos da esperança. Que saibamos, a 

exemplo de João Baptista, viver a esperança e defender a verdade e a justiça, 
contribuindo assim para um advento mundial portador de um futuro mais promissor para 
a humanidade. A sua grande esperança consistiu no anúncio da vinda do Salvador da 
humanidade, e também no vibrante convite de acordar o povo do sono, muitas vezes 
profundo.  
ORAÇÃO AO ACENDER DA VELA 
P – Senhor Jesus, ilumina-nos com a Tua luz, para que a fé, a esperança e alegria não 
nos faltem nestes dias de incerteza que vivemos. Que a aproximação do Teu nascimento 
encha o nosso coração de alegria e se traduza em gestos de ternura e de partilha. 
T - Amen. 

ACTIVIDADES 
EVANGELHO – Leitura e meditação de Jo 1,6-8.19-28 
ORAÇÃO - Lc 1,46-54: A minha alma exulta no Senhor  

A minha alma glorifica o Senhor 
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 
porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada 
todas as gerações. 

PALAVRA-CHAVE – BAPTISMO 
ACTIVIDADE – Acender e ornamentar a terceira vela de cor roxa, introduzir a figura 
de S. José (pode-se introduzir, também, a figura de S. João Baptista) e dos Pastores e 
colocar algumas moedas no mealheiro solidário. 
 

*********************************************************************** 
 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
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9h 
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10h15 
Dornelas 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Matança 

* 

16h30 
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Queiriz 
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9h 
Matança 
 
10h15 
Queiriz 
 
11h30 
PenaVerde 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I            Is 61, 1-2a.10-11 
«Exulto de alegria no Senhor» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
O espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a 
anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a 
redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do 
Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me 
revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como 
noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas jóias. 
Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor 
Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL  Lc 1, 46-48.49-50.53-54 (R. Is 61, 10b) 
Exulto de alegria no Senhor. 
Ou: A minha alma exulta no Senhor. 
 
LEITURA II                  1 Tes 5, 16-24 

«Todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve para a vinda do Senhor» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
Irmãos: Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as 
circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não 
apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos; mas avaliai tudo, 
conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. O Deus da paz 
vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se 
conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel Aquele 
que vos chama e cumprirá as suas promessas. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                 Jo 1, 6-8.19-28 

«No meio de vós está Alguém que não conheceis» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não 
era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, 
quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe 
perguntarem: «Quem és tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele confessou: 
«Eu não sou o Messias». Eles perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». 
«Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe 
então: «Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, 
que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto: 
‘Endireitai o caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». Entre os enviados 
havia fariseus que lhe perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o Messias, 
nem Elias, nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no 
meio de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de mim, a 
quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se passou em 
Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

As leituras do 3º Domingo do Advento garantem-nos que Deus 
tem um projecto de salvação e de vida plena para propor aos homens e para 
os fazer passar das “trevas” à “luz”. Na primeira leitura, um profeta pós-
exílico apresenta-se aos habitantes de Jerusalém com uma “boa nova” de Deus. A 
missão deste “profeta”, ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo novo, de vida plena e 
de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos “pobres”. Na 
segunda leitura Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessalónica a atitude que é 
preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem… Paulo pede-lhes que sejam uma 
comunidade “santa” e irrepreensível, isto é, que vivam alegres, em atitude de louvor e 
de adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. 

A “voz”, através da qual Deus fala, convida-nos a endireitar “o caminho do 
Senhor”. É, na linguagem do Evangelho segundo João, um convite a deixar “as trevas” e 
a nascer para “a luz”. Implica abandonar a mentira, os comportamentos egoístas, as 
atitudes injustas, os gestos de violência, os preconceitos, a instalação, o comodismo, a 
auto-suficiência, tudo o que desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de 
chegar à verdadeira felicidade. A “voz”, através da qual Deus fala, convida-nos a olhar 
para Jesus, pois só Ele é “a luz” e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para 
apresentar aos homens. À nossa volta abundam os “vendedores de sonhos”, com 
propostas de felicidade “absolutamente garantida”. Atraem-nos, seduzem-nos, 
manipulam-nos, escravizam-nos e, quase sempre, deixam-nos decepcionados e infelizes, 
mais angustiados, mais perdidos, mais frustrados. João garante-nos: só Jesus é “a luz” 
que liberta os homens da escravidão e das trevas e lhes oferece a vida verdadeira e 
definitiva. O “homem chamado João”, enviado por Deus “para dar testemunho da luz”, 
convida-nos a pensar sobre a forma de Deus actuar na história humana e sobre as 
responsabilidades que Deus nos atribui na recriação do mundo… Deus não utiliza 
métodos espectaculares e assombrosos para intervir na nossa história e para recriar o 
mundo; mas Ele vem ao encontro dos homens e do mundo para os envolver no seu amor 
através de pessoas concretas, com um nome e uma história, pessoas “normais” a quem 
Deus chama e a quem confia determinada missão. A todos nós, seus filhos, Deus confia 
uma missão no mundo – a missão de dar testemunho da “luz” e de tornar presente, para 
os nossos irmãos, a proposta libertadora de Jesus. A atitude simples e discreta com que 
João se apresenta é muito sugestiva: ele não procura atrair sobre si as atenções, não usa 
a missão para a sua glória ou promoção pessoal, não busca a satisfação de interesses 
egoístas; ele é apenas uma “voz” anónima e discreta que recorda, na sombra, as 
realidades importantes. João é uma tremenda interpelação para todos aqueles a quem 
Deus chama e envia… Trata-se de um aviso, para nós: quando nos instalamos no nosso 
comodismo, no nosso bem-estar, na nossa auto-suficiência, fechamos o coração à 
novidade e aos desafios que Deus nos faz… Dessa forma, não reconhecemos Jesus 
quando Ele vem ao nosso encontro e não O deixamos entrar na nossa vida. 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, na verdade és Tu quem precede e sustenta João. Ele 

desvia de si todas as atenções e dirige-as para Ti, de quem dá 
testemunho. João aponta sempre para Ti, Jesus. Ajuda-me Senhor, a 
caminhar par Ti, a que a minha vida fale de Ti. Para que, cada vez 
mais, Tu sejas tudo em todos. Dá-me a graça de dar corpo ao gesto de 
me ajoelhar diante de Ti, dizendo: “Meu Senhor e meu Deus”. 
 


