
LEITURA I ( Is 42, 1-4.6-7 )
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 desis-
tirá, 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, for-
mei-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».
SALMO RESPONSORIAL: 
O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
LEITURA II  ( Actos 10, 34-38 ) 
Naqueles dias, Pedro tomou a 
palavra e disse: «Na verdade, 
eu reconheço que Deus não 
faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aque-
le que O teme e pratica a 
justiça é-Lhe agradável. 
Ele enviou a sua pala-
vra aos filhos de Israel, 
anunciando a paz por 
Jesus Cristo, que é o Se-
nhor de todos. Vós sabeis 
o que aconteceu em toda a 
Judeia, a começar pela Ga-
lileia, depois do baptismo 
que João pregou: Deus ungiu 
com a força do Espírito Santo 
a Jesus de Nazaré, que pas-
sou fazendo o bem e curan-
do todos os que eram opri-
midos pelo demónio, porque 
Deus estava com Ele».

No próximo sábado, dia 15 de janeiro, pelas 14h30, have-
rá um encontro conjunto para famílias e catequistas dinami-
zado pela equipa de catequese de SJosé.

Sendo a catequese uma caminhada conjunta na qual a fa-
mília tem um papel preponderante e se encontra no centro 
da mesma, fazemos, neste início de ano, o convite à refle-
xão conjunta sobre o papel da família no desenvolvimen-
to da criança. Esta reflexão será dinamizada pela Dra. Inês 
Coutinho: é mãe e integra a catequese familiar da Paróquia 
de  S. José. É, ainda, psicóloga, terapeuta familiar e que faz 
parte da equipa multidisciplinar da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens em Risco de Coimbra.

Este encontro destina-se  a todas as famílias das crianças 
e catequistas que integrem os grupos de catequese das Pa-
róquias de S. José e S. João Batista, bem como outras pes-
soas interessadas na temática. A inscrição é gratuita, mas 
sujeita a inscrição obrigatória e pode ser realizada através 
do link que está na nossa LinkTree

Contamos com a vossa presença e com a vossa colabo-
ração na divulgação junto das famílias das vossas relações. 
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EVANGELHO ( Lc 3, 15-16.21-22 ) 
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensa-
vam em seus corações se João não seria o Messias. João to-
mou a palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai 
chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de 
desatar as correias das sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Es-
pírito Santo e com o fogo». Quando todo o povo recebeu o bap-
tismo, Jesus também foi baptizado; e, enquanto orava, o céu 
abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal, 
como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu 
Filho muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».

GRUPO DE VISITADORES - recordamos que está a ser constituído 
um grupo de visitadores a pessoas em situação de solidão. Quem 
quiser integrar este serviço, pode falar com o P. Jorge ou P. Francisco.
PERCURSO BÍBLICO SÃO LUCAS - a terceira sessão é já na próxima 
quarta-feira, dia 12 de janeiro, às 21h30 no Salão de SJosé.
GRUPO DE ORAÇÃO - tendo em conta que a sessão do percurso de 
São Lucas teve de ser adiada uma semana (por causa da semana de 
contenção decretada pelo governo), esta semana não haverá Grupo 
de Oração: reúne na 4ª semana do mês, dia 26 de janeiro.
CONSELHO PASTORAL - reúne na próxima terça-feira, 11 de janei-
ro, via Zoom, para responder aos desafios do Sínodo lançado pelo 
Papa Francisco.
JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE - ainda se pode inscre-
ver nestas jornadas que decorrerão na próxima semana - 18 e 19 de 
janeiro. O link para as inscrições está na nossa LinkTree.
RELANÇAMENTO DA CATEQUESE DE ADULTOS - o grupo de cate-
quese de adultos, que denominámos percurso de S. José, chegou ao 
fim da primeira etapa e recomeça com o segundo catecismo. 
Convidam-se outras pessoas que queiram fazer uma caminhada de 
aprofundamento da sua fé. Há uma  equipa de 4 pessoas  que ani-
mam esta catequese, seguindo o modelo do catecismo de adultos 
da Diocese de Coimbra. Os encontros serão às quintas feiras, online, 
enquanto durar a pandemia, e depois passarão a ser presenciais e 
online, alternadamente. As inscrições podem ser feitas online (link 
na LinkTree) ou nas respectivas secretarias.
SJBAPTISTA - LEILÃO DOS PRESÉPIOS - recordamos que neste Do-
mingo, 9 de janeiro, no final da missa das 11h00, os presépios en-
tregues pelas famílias - e que têm estado em exposição ao fundo da 
igreja - serão leiloados: o dinheiro irá para a "conta da construção".



REFLEXÃO
A investigação histórica do Novo testamento mostrou que o 

Batismo de Jesus no Jordão é um facto histórico incontestável, 
em nada menos que a sua morte na cruz em Jerusalém. Ainda 
que seja impossível escrever uma história da vida de Jesus, 
pois esta não foi a intenção dos evangelistas, o início e o fim 
da vida pública de Jesus, o seu batismo e a sua morte na cruz, 
capítulos na história da sua vida, são reproduzidos no Novo 
Testamento com fidelidade histórica. E, se os evangelistas qui-
seram deixar-nos estes dois marcos históricos na sua origina-
lidade, é por aquilo que eles nos dizem sobre a identidade de 
Jesus e sobre a nossa própria identidade de discípulos d’Ele. 

O batismo de Jesus por João Baptista no Jordão e o batismo 
cristão não têm a mesma força e sentido, são muito diferen-
tes. No entanto, o batismo de Jesus é-nos narrado como uma 
catequese para todos os tempos, para explicar o que é a inicia-
ção cristã. Os evangelistas, quando escrevem, têm como pano 
de fundo a experiência das comunidades cristãs vivida no ba-
tismo. Não esqueçamos que os evangelhos sinópticos, Mar-
cos, Mateus e Lucas, são escritos já por volta dos anos setenta 
a oitenta, e S. João por volta do ano cem. As comunidades 
tinham catequeses batismais que preparavam os catecúme-
nos (os que pediam para serem cristãos) para receberem os 
três sacramentos da Iniciação cristã na mesma celebração, na 
Vigília Pascal. Aí eram batizados, crismados e incorporados na 
comunidade cristã pela participação na Eucaristia.

S. Lucas apresenta-nos o batismo de Jesus em duas partes 
distintas: na primeira parte diz-nos que, quando todo o povo 
recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. Ele parece ser 
o último da fila. O evangelista pretende dizer-nos que a mis-
são de João Baptista está completa. Ele veio para preparar o 
caminho para o Messias, e ele está ali para ser batizado por 
João. «Agora é preciso que ele, João, diminua, para que Ele, 
Jesus, cresça». No batismo da água, somos salvos do pecado e 
da morte espiritual e incorporados a Cristo. Jesus não precisa 
de ser batizado, pois não tem pecados, mas ele veio ao mun-
do para se solidarizar com os homens pecadores e dar a vida 
para remissão dos pecados. Por isso, o batismo de Jesus é um 
gesto humilde de solidariedade. Na segunda parte do batis-
mo é narrado que, depois que Jesus saiu da água e enquanto 
orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em 
forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma 
voz: «Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha 
complacência».  Temos assim o batismo como dois momen-
tos: o batismo na água para sermos salvos do pecado e da 
morte e recebermos a vida eterna e, depois, a experiência do 
Espírito Santo. Sabemos hoje que o batismo da água para o 
perdão dos pecados era na Igreja primitiva nitidamente dis-
tinto da imposição das mãos (como sinal da continuação da 
experiência do Pentecostes). Na imposição de mãos não está 
em jogo a salvação pessoal do batizado que já foi salvo pela 
fé em Cristo, proclamada no batismo. O batismo no Espírito 
Santo está orientado para a salvação dos outros, para o tes-
temunho, para o serviço na comunidade segundo os carismas 
do Espírito.

Na tradição da Igreja, o batismo na água para o perdão dos 
pecados e a experiência que Jesus faz do Espírito Santo - e que 
a Igreja faz no Pentecostes, depois da ressurreição, são trans-

mitidos através 
de dois 

sacramentos: o Batismo e a confirmação. Por aqui percebe-
mos que só o batismo não chega para fazer de nós cristãos 
completos. Batismo, crisma e Eucaristia fazem uma tri-unida-
de a que chamamos de Iniciação cristã. Daí a razão que para 
assumir pequenas e grandes responsabilidades na Igreja seja 
necessário ter sido crismado, isto é, ser cristão que comple-
tou a iniciação cristã.  Habitualmente, estes três sacramentos, 
quando se trata de batismos de adultos ou de crianças em 
idade escolar, são recebidos na mesma celebração, a Vigília 
pascal; mas, no batismo das crianças, recebe-se só o batismo, 
protelando-se para mais tarde o crisma e a participação plena 
na Eucaristia. 

Hoje, a partir dos 6 anos de idade, as crianças não podem 
receber o batismo como bebés que já não são. Devem entrar 
na catequese e, com os seus colegas, fazerem os três primei-
ros anos da catequese que prepara os já batizados para o sa-
cramento da Eucaristia e prepara os ainda não batizados para 
o batismo e a Eucaristia, recebendo o sacramento do crisma 
depois de terminada a catequese habitual dos dez anos.  

O batismo gera em nós novas relações de comunhão e cor-
responsabilidade.

Pelo batismo, nós ficamos de tal modo unidos a Cristo que 
nos tornamos um com ele como os ramos da videira fazem 
uma só planta quando estão unidos ao tronco. Esta união com 
Cristo faz-nos entrar no dinamismo de amor e comunhão que 
existe na Trindade. É desta comunhão dos cristãos com Cris-
to que brota a comunhão dos cristãos entre si, que passam 
a ser e a chamar-se irmãos. O batismo é, pois, o sacramento 
da comunhão e da unidade de todos os cristãos. Pelo batis-
mo, somos fundamentalmente iguais, pois «agora já não há 
judeu nem grego; não há escravo nem livre; não há homem e 
mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus» (Gal 3, 28).

Na igreja, durante muitos séculos, acentuámos mais a diver-
sidade dos membros da Igreja através do ministério ordenado 
e deixou-se na obscuridade a maioria dos membros da Igre-
ja, os cristãos leigos. Por causa destes hábitos criados, ainda 
existe uma mentalidade que acha que a responsabilidade da 
edificação da Igreja está quase toda da parte dos ministros 
ordenados e os leigos vão fazendo algumas coisas ao serviço 
do ministério ordenado.   O Concílio Vaticano II declarou que 
«Unidos no Povo de Deus, e constituídos no corpo único de 
Cristo sob uma só cabeça, os leigos, sejam quais forem, todos 
são chamados a concorrer como membros vivos, com todas 
as forças que receberam da bondade do Criador e por graça 
do Redentor, para o crescimento da Igreja e sua contínua san-
tificação» LG nº 33. Os leigos, ao exercerem a sua missão ba-
tismal na igreja, não são colaboradores do padre, mas, com 
ele, são corresponsáveis da construção da comunidade cristã.  
Sobre isto falaremos mais nos próximos domingos, ao desen-
volver “o essencial” do serviço na igreja. 

Celebrando o batismo do Senhor Jesus, recordemos o nosso 
próprio batismo e demos graças a Deus pela graça que nos foi 
dada de, em Cristo, «nascermos de novo» pela água e pelo 
Espírito Santo, termos recebido um coração novo e um man-
damento novo para sermos membros de um povo novo cha-
mado a cantar um cântico novo e a testemunhar, pela vida e 
pela palavra, a novidade da vida em Cristo e no seu Espírito. 
No batismo, recebemos a vida eterna e o espírito de adoção 
filial pelo qual podemos chamar a Deus Abba, Pai. Grandes 
maravilhas fez por nós o Senhor !


