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A EspERAnçA nãO DEcEcIOnA

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 sandálias. 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 rasgarem-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”.

DO

Vicente Coelho 
(seminarista)

Depois de termos celebrado a 
manifestação de Filho de Deus a todos 
os homens no Domingo passado, a 
liturgia deste Domingo convida-nos 
a meditar sobre a graça do Baptismo 
que nos é oferecida por meio de Jesus 
Cristo. A celebração do Baptismo do 
Senhor leva-nos a entender que é em 
virtude do Sacramento do Baptismo 
que somos inseridos na relação de 
Jesus com Deus Pai. Nas margens 
do Rio Jordão, Jesus revela-nos que 
é Filho amado de Deus, enviado para 
promover a reconciliação do mundo 
com o Pai. Por outro lado, o texto 
do Evangelho que nos é proposto 

desafia-nos a fazer a memória do 
nosso Baptismo. Somos chamados 
a viver o nosso Baptismo todos os 
dias, como realidade atual da nossa 
existência. 
Portanto, o Baptismo é o sacramento 
que nos insere como membros vivos 
em Cristo e na sua Igreja. Este 
sacramento concede-nos uma nova 
esperança: a esperança de percorrer 
constantemente o caminho da 
salvação. E é esta esperança que nada 
e ninguém pode desiludir, porque a 
esperança não dececiona. Peçamos 
ao Senhor Jesus a graça de fazer a 
memória do dom que recebemos.
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10 de Janeiro — doM
Beato Gonçalo de Amarante, 

presbítero

12 de Janeiro— Ter 
Lectio Divina

21h30

hORáRIO GERAL pARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

cOnfIssÕEs
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MIssAs
doMingo

IG.SRA.BOA NOVA 8h/9h/10h/11h30
AUDITÓRIO DA BOA NOVA 12h

SÁBado

IG.STO. ANTÓNIO 9h30
IG.SRA.BOA NOVA 11h30 (vespertina)

Segunda a SexTa

IG.STO. ANTÓNIO 9h30
IG.SRA.BOA NOVA 19h



Papa convoca 
Ano dedicado a 
São José
O Papa anunciou a convocação 
de um Ano dedicado a São 
José, para assinalar o 150.º 
aniversário da sua declaração 
como padroeiro da Igreja 
universal, feita pelo Beato Pio 
IX a 8 de dezembro de 1870.
Francisco publicou a Carta 
Apostólica ‘Patris Corde’ (com 
coração de pai), destacando 
que “depois de Maria, a Mãe 
de Deus, nenhum Santo ocupa 
tanto espaço no magistério 
pontifício como José, seu 
esposo”.
O documento apresenta 
“reflexões pessoais” do 
Papa sobre São José, “figura 
extraordinária, tão próxima da 
condição humana”.
Francisco evoca todas as 
pessoas que se dedicaram aos 
outros no atual momento de 
pandemia, muitas vezes longe 
dos holofotes dos media e da 
opinião pública.
“Todos podem encontrar em 
São José – o homem que passa 
despercebido, o homem da 
presença quotidiana discreta 
e escondida – um intercessor, 
um amparo e uma guia nos 
momentos de dificuldade”, 
escreve.

São José lembra-nos que 
todos aqueles que estão, 
aparentemente, escondidos 
ou em segundo plano, têm um 
protagonismo sem paralelo na 
história da salvação. A todos 
eles, dirijo uma palavra de 
reconhecimento e gratidão”.
A carta apresenta a figura 
de São José a partir da sua 
dimensão paterna, como “um 
pai que foi sempre amado 
pelo povo cristão”, exemplo de 
ternura e confiança em Deus.
O Papa, conhecido pela sua 
devoção a São José, destaca a 
capacidade de acolher o que 
parece inexplicável, nos vários 
momentos da sua vida, para 
depois “receber os outros, 
sem exclusões, tal como são, 
reservando uma predileção 
especial pelos mais frágeis”.
Francisco elogia a “coragem 
criativa” de São José, que 
apresenta como “o verdadeiro 
‘milagre’, pelo qual Deus salva 
o Menino e sua mãe”.
A Sagrada Família teve 
de enfrentar problemas 
concretos, como todas 
as outras famílias, como 
muitos dos nossos irmãos 
migrantes que ainda hoje 
arriscam a vida acossados 
pelas desventuras e a fome. 
Neste sentido, creio que 
São José é verdadeiramente 
um padroeiro especial para 

PalavraS coM eSPíriTo
paz

Mais do que a simples ausência de guerra ou conflito, a paz 
na Bíblia significa a presença de uma realidade que atingiu 
a sua plenitude ou perfeição. Quando um objecto é perfeito, 
ou uma obra é realizada na sua plenitude e está completa, 
sem falha, o Antigo Testamento designa esse estado com 
a palavra shalom, paz. É a essa paz a que verdadeiramente 
aspiramos, que é a plenitude da vida que Deus promete e 
que só Ele pode dar: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como a dá o mundo”, Jo 14, 27. O mundo não 
nos pode dar essa paz que é a plenitude das nossas vidas. 
Ninguém pode dar o que não tem e o mundo não tem em 
si essa paz. Neste sentido mais rico e profundo, só a Deus 
pertence essa paz, essa plenitude, e só Ele a pode dar. 
Quando o mundo nos promete uma paz, uma utopia, que não 
vem de Deus, não raramente encobre nessa promessa um 
engano. Cabe-nos a nós, filhos de Deus, saber que só n’Ele 
está a resposta aos grandes anseios da humanidade.
Padre João

ApOnTAMEnTO
DA sEMAnA

A nossa fé funda-se nesta certeza: a 
experiência libertadora do poder de Deus que 

cura o pecado, desarma o Maligno, triunfa 
sobre a tirania do demónio. Quem confirma 
este princípio não está disposto a renunciar 

à própria fé por nada neste mundo. Ou não 
será este o maior dom de Deus, que Ele quis 

assinalar com tão especial epifania?

quantos têm de deixar a sua 
terra por causa das guerras, 
do ódio, da perseguição e da 
miséria”.
Num decreto divulgado pelo 
Vaticano, Francisco determina 
que até 8 de dezembro de 2021 
se celebre um “Ano especial de 
São José”.
“Todos os fiéis terão assim 
a oportunidade de se 
comprometer, com orações e 
boas obras, para obter, com 
a ajuda de São José, chefe da 
Família celestial de Nazaré, 
conforto e alívio das graves 
tribulações humanas e sociais 
que hoje dominam o mundo 
contemporâneo”, refere o 
Papa.
“Todos os dias, há mais de 
quarenta anos, depois das 
Laudes, recito uma oração 
a São José tirada dum livro 
francês de devoções, do 
século XIX, da Congregação 
das Religiosas de Jesus e 
Maria, que expressa devoção, 
confiança e um certo desafio a 
São José: «Glorioso Patriarca 
São José, cujo poder consegue 
tornar possíveis as coisas 
impossíveis, vinde em minha 
ajuda nestes momentos de 
angústia e dificuldade. Tomai 
sob a vossa proteção as 
situações tão graves e difíceis 
que vos confio, para que 
obtenham uma solução feliz. 

Meu amado Pai, toda a minha 
confiança está colocada em 
Vós. Que não se diga que eu 
vos invoquei em vão, e dado 
que tudo podeis junto de Jesus 
e Maria, mostrai-me que a 
vossa bondade é tão grande 
como o vosso poder. Amen»”.

Beato Gonçalo 
de Amarante, 
presbítero 

nota histórica
Nasceu em Tagilde 
(Guimarães), de pais nobres 
e piedosos, cerca do ano 
1200. Passou a adolescência 
como aluno na escola 
arquiepiscopal de Braga e, 
ordenado sacerdote, foi pároco 
de S. Paio de Vizela. Durante 
catorze anos peregrinou na 
Terra Santa e em Roma e, 
depois do regresso à pátria, 
entregou-se à vida eremítica. 
Mais tarde entrou na Ordem 
dos Pregadores e exerceu o 
ministério da pregação com 
grande fruto das almas. 
Morreu cerca do ano 1260.


