
 
 

Montijo, 10 de Janeiro de 2021 

HORÁRIOS DAS MISSAS  
                  IGREJA MATRIZ 

Folha Dominical 
Domingo do Baptismo do Senhor 

CATEQUESE 

17 Janeiro 2021 

Seminário de Almada 
 

ENCONTRO DE CATEQUISTAS DE CATECUMENATO 

 

CONVIVIOS FRATERNOS 

18 a 24 de Janeiro 
 

Encontros Vicariais de Janeiro 
 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DO NASCIMENTO DE  

D. MANUEL MARTINS (1927) 

20 de Janeiro 
 

Festa 
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Hoje, Festa do Batismo do Senhor, termina o 

ciclo das festas de Natal. Diz o Evangelho que 

João tinha se apresentado no deserto e 

«pregava um batismo de conversão para o 

perdão dos pecados». As pessoas iam escutá-

lo, confessavam seus pecados e se batizavam 

e entre aquelas pessoas se apresentou tam-

bém JESUS para ser batizado.  
 
 

No Jordão, aconteceu uma nova manifesta-

ção da divindade de Jesus: o céu se abriu e o 

Espírito Santo, em forma de uma pomba des-

cia em sua direção e se ouviu a voz do Pai: 

«Tu és o meu Filho amado; em ti me compra-

zo.». É o Pai do céu neste caso e o Espírito 

Santo quem o manifesta. É Deus mesmo que 

nos revela quem é Jesus, seu Filho amado.  

SÁBADO, 9 Janeiro 2021 

9:00  |  11:30  
 

DOMINGO, 10 Janeiro 2021 

             8:30  | 10:00  | 11:30  
 
 

AS MISSAS FERIAIS MANTEM-SE  

NOS HORÁRIOS HABITUAIS 
 

 

 Terça a Sexta |  9:00    |   19:00 

 Sábado           |  9:00 

 PREPARAÇÃO DE NOIVOS PARA O 

MATRIMÓNIO 

 

 

 

1º Turno | 1ª Sessão 
 

   Sexta-feira, 15 de Janeiro de  2021  
 

 

 

                     21:15 horas 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, João começou 

a pregar, dizendo: «Vai chegar depois de 

mim quem é mais forte do que eu, diante 

do qual eu não sou digno de me inclinar 

para desatar as correias das suas sandá-

lias. Eu baptizo na água, mas Ele baptizar

-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, 

naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da 

Galileia e foi baptizado por João no rio 

Jordão. Ao subir da água, viu os céus ras-

garem-se e o Espírito, como uma pomba, 

descer sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma 

voz: «Tu és o meu Filho muito amado, em 

Ti pus toda a minha complacência».  

Baptismo do Senhor 
Festa 

Mc1, 7 - 11 

A progressiva 

abertura do 

amor 

Enfim, o amor colo-
ca-nos em tensão 

para a comunhão 

universal. Ninguém 
amadurece nem 

alcança a sua ple-

nitude, isolando-se.  

Pela sua própria dinâmica, o amor exi-
ge uma progressiva abertura, maior 

capacidade de acolher os outros, nu-

ma aventura sem fim, que faz convergir 
todas as periferias rumo a um sentido 

pleno de mútua pertença. Disse-nos Je-

sus: «Vós sois todos irmãos». 

Esta necessidade de ir além dos pró-

prios limites vale também para as dife-

rentes regiões e países. De facto, «o nú-
mero sempre crescente de ligações e 

comunicações que envolvem o nosso 

planeta torna mais palpável a consci-

ência da unidade e partilha dum desti-

no comum entre as nações da terra.  
 

Assim, nos dinamismos da história – in-
dependentemente da diversidade das 

etnias, das sociedades e das culturas –, 
vemos semeada a vocação a formar 

uma comunidade feita de irmãos que 

se acolhem mutuamente e cuidam uns 

dos outros». 

 

Assim como Jesus foi para ser baptizado, tam-

bém vós trazeis os vossos filhos. 
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Jesus responde a João: «cumpramos assim 

toda a justiça». Baptizar um filho é um acto de 

justiça para ele.  E porquê?  
 

 

Porque nós com o Baptismo damos-lhe um 

tesouro, com o Baptismo damos-lhe um pe-

nhor: o Espírito Santo.  
 

A criança sai [do Baptismo] tendo dentro de si 

o poder do Espírito: o Espírito que a defenderá, 

a ajudará, durante toda a sua vida.  
 
 

Por isso é muito importante baptizá-la quando 

é pequenina, para que cresça com a força do 

Espírito Santo. 
 
 

Esta é a mensagem que eu gostaria de vos 

entregar hoje. Trazei os vossos filhos à Igreja  

para que possam ter o Espírito Santo dentro 

deles. E preocupai-vos por que eles cresçam 

com a luz, com o poder do Espírito Santo, atra-

vés da catequese, da ajuda, do ensino, dos 

exemplos que lhes dareis em casa...  
 
 

Esta é a mensagem. 
 
 

Não vos assusteis, deixai que as crianças cho-

rem e gritem. Mas contudo, se o vosso filho 

chora e se lamenta, talvez seja porque sente 

muito frio ou calor, ou porque está com fome: 

amamentai-o, aqui, sim, sempre em paz.  
 
 

Uma coisa que eu também disse no ano pas-

sado: elas têm uma dimensão “coral”: basta 

que um dê o “lá” e todos começam, e haverá 

concerto. Não vos incomodeis.  
 

Quando uma criança chora na igreja, é um 

lindo sermão.  
 

Procurai fazê-las sentir-se bem e em frente.  
 

Não vos esqueçais: vós levais o Espírito Santo 

dentro das crianças. 

                                                 Papa Francisco 

Adquira já  
 

Disponível na Igreja Matriz 
 

Não deve perder a leitura deste livro 
Sobre o Baptismo do Senhor 

em crianças 


