
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto 
salvador de Deus. No Baptismo de Jesus nas margens do Jordão, 
revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado 
pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo 
o projeto do Pai, Jesus fez-Se um de nós, partilhou a nossa 
fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado, 
empenhou-Se em promover-nos para que pudéssemos chegar à 
vida plena.
A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por 
Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e 
de paz sem fi m… Animado pelo Espírito de Deus, Ele concretizará 
essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao 
poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são 
os de Deus.
No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa 
profética veiculada pela primeira leitura: Jesus é o Filho/”Servo” 
enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é 
realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tornou-
se pessoa, identifi cou-Se com as fragilidades dos homens, 
caminhou ao lado deles, a fi m de os promover e de os levar à 
reconciliação com Deus, à vida em plenitude.
A segunda leitura reafi rma que Jesus é o Filho amado que o Pai 
enviou ao mundo para concretizar um projeto de salvação; por 
isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos 
os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos 
devem dar, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos 
os povos da terra.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2337]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 15/01-09h30 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 15/01-11h00 – Eucaristia em Honra de Santo Amaro na Capela 
de Stº Amaro;
Dia 16/01-10h00 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 17/01-10h00 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 17/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e Catequese, pelas ruas da 
cidade;
Dia 18/01-10h00 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 18/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e MEC’s, pelas ruas da 
cidade;
Dia 19/01-10h00 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 19/01-11h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 19/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e Grupo Coral do 
Desterro, pelas ruas da cidade;
Dia 20/01-09h30 – Eucaristia particular na Capela de Stº Amaro;
Dia 20/01-11h00 – Eucaristia em Honra de São Sebastião na Capela 
de Stº Amaro;

FESTA EM HONRA DE SANTO AMARO – Na próxima terça-feira 
festejamos Santo Amaro. Na sua capelinha serão celebradas as 
seguintes Eucaristias: 

Dia 15, 09h30 - Eucaristia de intenções particulares; 
 11h00 - Eucaristia solene em honra de Stº Amaro, com 
pregação; 

Dia 16,  10h00 - Eucaristia de intenções particulares; 

Dia 17, 10h00 - Eucaristia de intenções particulares; 

Dia 18,  10h00 - Eucaristia de intenções particulares; 

Dia 19,  10h00 - Eucaristia de intenções particulares; 

Dia 20, 09h30 - Eucaristia de intenções particulares; 
 11h00 - Eucaristia solene em honra de S. Sebastião com 
pregação.

DIREITOS PAROQUIAIS – Foi enviada a todas as casas da Paróquia 
uma carta a pedir a vossa colaboração na sustentação desta 
Paróquia. A Paróquia é de todos e só poderá prestar serviço na 
medida em que recebe as vossas generosas contribuições. Os 
direitos podem ser entregues no Cartório, a fi m de se poderem 
emitir os respetivos recibos. A todos agradecemos este sentimento 
de partilha.

A PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA EM NÚMEROS ! 
MOVIMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL - Durante o ano de 
2018, foram registados na Paróquia de S. João Baptista de Vila do 
Conde os seguintes assentos: 

Masculino Feminino Total

Batismos 67 67 134

Óbitos 73 59 132

Matrimónios 47 47

TERÇO – Dia 14: Legião de Maria; Dia 15: Florentina Dias; Dia 16: 
Grupo Bíblico; Dia 17: Amélia Pereira; Dia 18: Adolfo Lima; Dia 19: 
Rui Maia; Dia 20 Movimento Carismático.

DESTAQUE
CANTAR DAS JANEIRAS - Durante o presente mês de janeiro, 
nos dias abaixo assinalados, e com início pelas 20h30, Os gru-
pos corais paroquiais e demais paroquianos que se queiram as-
sociar, vão percorrer as ruas da cidade de Vila do Conde para o 
tradicional cantar das janeiras. O nosso Prior, Pe. Paulo César, 
acompanhará os grupos nesta alegre visita de anúncio aos lar-
es da nossa comunidade paroquial. Todas as doações revertem 
a favor das tão necessárias obras do centro paroquial.

DIA  ZONA

17/01 

Av. Bento Freitas, R. Estevão 
Soares (norte), Trav. Estevão 
Soares, R. da Independência 
da Guiné, Varandas do Ave, 

Av. Baltazar do Couto (parte 
sul), Av. Dr. Artur Cunha 

Araújo, R. Dr. Pereira Júnior, 
Praça Luís de Camões, R. Dr. 

António de Andrade.

18/01 

Centro de Memória, Largo de 
S. Sebastião, R. do Aqueduto, 

metro, R. da Lapa, Zona 
envolvente da Igreja da Lapa.

19/01

Ig. Desterro, Av. Júlio Graça 
(poente e nascente), R. 

Bartolomeu Dias, R. Pedro 
Nunes, R. Garcia de Orta, R. 

do Bombeiro, Av. Do Castelo, 
R. da Espinheira, Zona 

envolvente do Forte de S. 
João.

22/01 

Ig. Desterro, Av. Ferrol, Av. 
Cidade de Olinda, R. Cidade 

de Portalegre, R. Gaspar 
Manuel, R. Cidade de Aveiro, 
R. Estevão Soares (parte sul), 
Av. Sacadura Cabral, R. Conde 
Margaride, R. Sónia e Robert 

Delaunay.

26/01 Zona de Formariz

O batismo do Senhor, Leonardo da Vinci, 1475-1475

Pode ler estas e outras notícias com maior desenvolvimento no sítio 
da Paróquia em www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

Zona Industrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do Conde
Telf 252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipogra� adoave.pt | www.tipogra� a-doave.pt



 

LITURGIA DA PALAVRA � DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR � ANO C

No Batismo que recebeu 
das mãos de João, Jesus 
manifesta-Se como sendo 
Aquele que o profeta anun-
ciara: o Servo de Deus, que 
desce à água no meio dos 
pecadores para inaugurar a 
obra da redenção que o Pai 
Lhe confi ara, e, ao mesmo 
tempo, o Filho bem amado, 
sobre quem repousa o Es-
pírito de Deus, para que Ele 

seja portador da Boa Nova da salvação a toda a Terra.   

LEITURA I Is 42, 1-4.6-7  

«Eis o meu servo, enlevo da minha alma»   

No livro do Génesis (Gn 3 
23-24) diz-se que depois 
do pecado dos nossos 
primeiros pais, Adão e 
Eva, eles foram expulsos 
do paraíso terrestre, 
que se fechou atrás 
deles. Agora, na hora do 
batismo de Jesus, o Céu 
abriu-se para franquear a 
entrada ao homem novo, 
que é Jesus, que a voz do 

Pai declara ser o seu Filho. N’Ele e por Ele a todos os que n’Ele 
crêem, santificados pela graça do Espírito Santo, está agora 
patente a porta do paraíso.

EVANGELHO Lc 3, 15-16.21-22    

«Jesus foi batizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»    

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO LUCAS  

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e 
todos pensavam em seus corações se João não 
seria o Messias. João tomou a palavra e disse-
lhes: «Eu batizo-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 
batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o 
fogo». Quando todo o povo recebeu o batismo, 
Jesus também foi batizado; 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».   

Palavra da salvação.

O Espírito Santo desceu 
sobre Jesus na hora do Ba-
tismo e ungiu-O para que 
Ele pudesse começar o seu 
ministério e, por Ele, os 
homens fossem também 
batizados não só na água, 
mas na água e no Espírito. A 
unção que o Espírito Santo 
confere a Jesus na hora do 
seu batismo marca-O como 
“Messias”, isto é, “Ungido”, 

ou seja “Cristo”, e, faz d’Ele a fonte da unção com que o mesmo Es-
pírito marcará os “cristãos”, os “ungidos”, membros de Cristo, sua 
Cabeça. 

LEITURA II Atos 10, 34-38   

«Deus ungiu-O com o Espírito Santo»  

ALELUIA  cf. Mc 9, 6     

Refrão: Aleluia. Repete-se

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai: 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».
 
 
    Refrão

LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS    

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: 
«Na verdade, eu reconheço que Deus não faz 
aceção de pessoas, mas, em qualquer nação, 
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe 
agradável. Ele enviou a sua palavra aos fi lhos de 
Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é 
o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu 
em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 
depois do batismo que João pregou: Deus 
ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de 
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando 
todos os que eram oprimidos pelo demónio, 
porque Deus estava com Ele».   

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS   

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu 
protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. 
Sobre ele fi z 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 fi elmente 
a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, 
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, formei-te e fi z 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».    

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)     

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.    
 Repete-se

Tributai ao Senhor, fi lhos de Deus, 
tributai ao Senhor glória e poder. 
Tributai ao Senhor a glória do seu nome, 
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.  Refrão 

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, 
o Senhor está sobre a vastidão das águas. 
A voz do Senhor é poderosa, 
a voz do Senhor é majestosa.  Refrão 
 
  


