
REFLETIR A PALAVRA
O Batismo do Senhor interpela-nos, 
direcionando o olhar para o nosso próprio 
Batismo e a forma como o vivemos. Importa 
recolher da História toda a simbologia 
que nos remete para uma imersão total 
da pessoa, emergindo depois um homem 
novo, tocado pela ação transformadora de 
Cristo e capaz de (res)suscitar no mundo 
novos horizontes, em cada gesto, palavra 
ou pensamento. Que o Espírito Santo nos 
assista com a sabedoria necessária para 
discernir, em tempos diferentes e difíceis, o 
rumo condizente com a vocação herdada no 
Batismo. 
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 10/01 – Conselho de Arciprestes em Braga;
Dia 15/01 - 10h30 - Eucaristia em Honra de Santo Amaro na 
igreja Matriz.

FESTA EM HONRA DE SANTO AMARO - Habitualmente as 
festividades em Honra de Santo Amaro e de São Sebastião 
acontecem na sua capelinha de 15 a 20 de janeiro.
Infelizmente, não será possível reunir as condições exigidas 
pela atual situação pandémica para manter as celebrações 
litúrgicas na Capela de Santo Amaro. Contudo, usufruindo 
das condições de segurança e higiene que já vigoram na 
igreja Matriz, as eucaristias solenes em honra de Santo 
Amaro e de São Sebastião serão celebradas nos seguintes 
horários:

• Dia 15, 10h30 - Eucaristia solene em honra de Stº Amaro;

• Dia 20, 11h30 - Eucaristia solene em honra de S. Sebastião.

Entretanto, a capela estará aberta entre 15 e 20 de janeiro 
para que os fi éis possam cumprir as suas promessas e re-
alizar as suas orações, tendo sempre presente o uso ob-
rigatório de máscara, a higienização das mãos e a verifi ca-
ção da etiqueta respiratória.

EUCARISTIA DE 15 JANEIRO – A agenda paroquial prevista 
para o dia 15 de janeiro obriga a que a eucaristia das 19h, 
na igreja Matriz, seja suprimida. Nesse sentido convidamos 
todos os paroquianos a participarem da Eucaristia Solene 
em Honra de Santo Amaro que acontecerá no mesmo dia, 
às 10h30, na Igreja Matriz.

DIREITOS PAROQUIAIS – Está a ser entregue em 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.

CANTAR DAS JANEIRAS – O anúncio feliz do nascimento do 
Deus Menino vem sendo um momento capaz de aquecer o 
coração de tantos paroquianos em noites tradicionalmente 
frias, seja pela temperatura seja por alguma circunstância 
que obscureça o sorriso. Infelizmente o contexto 
pandémico atual não nos permite reunir os grupos corais 
paroquiais e demais paroquianos que habitualmente se 
associam a este belo momento de pastoral. Contudo, 
porque o amor fraterno não se confi na, se as circunstâncias 
o permitirem, voltaremos num próximo ano às ruas 
da nossa cidade, cantando a alegria de nos sabermos 
abençoados pelo nascimento do Salvador.

TERÇO – Dia 12: Cândida Machado; Dia 13: Almerinda 
Barbosa; Dia 14: Germana Carneiro; Dia 15: Adolfo Lima.

DESTAQUE
ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA  ! Em virtude 
da prorrogação do Estado de Emergência até 15 de janeiro 
2021, continua a vigorar uma limitação na liberdade de 
circulação entre as 13h de sábado e as 5h da manhã de 
domingo, assim como entre as 13h de domingo e as 5h da 
manhã de segunda-feira.
Estas restrições signifi cam um necessário reagendamento 
das celebrações litúrgicas, na medida em que as tardes 
destes dias não poderão ser ocupadas com iniciativas 
pastorais. 
Tudo deverá ser repensado a partir destas limitações que 
devemos cumprir, com muito custo, mas com grande 
sentido de responsabilidade, assim nos incentiva o nosso 
Arcebispo na mais recente nota pastoral. Alicerçados neste 
sentido de responsabilidade civil, não deixaremos de cuidar 
e atender com zelo à comunidade paroquial que deseja 
celebrar a fé em cada Domingo da Ressurreição.

Celebração ao sábado, 09 de janeiro:
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Celebração ao domingo, 10 de janeiro:
- 08h00 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 09h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Resilientes perante as difi culdades, continuaremos, como 
uma Igreja samaritana, inexcedíveis no cuidado e proteção 
da vida humana e da saúde, sem esquecer a expressão 
comunitária de Cristo vivo que nos alimenta e dá vigor no 
meio da tribulação.

INTENÇÕES DE EUCARISTIA – Atendendo à alteração nos 
horários das Eucaristias devido ao Estado de Emergência 
em vigor, os serviços paroquiais solicitam e apelam que 
as intenções de Eucaristia, previamente marcadas em 
cartório paroquial para os anteriores horários, sejam 
remarcadas de forma presencial ou através dos nossos 
contactos paroquiais, em conformidade com a vontade 
e disponibilidade dos familiares.

Piscinas batismais da segunda metade do século IV - Idanha a Velha

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� adoave.pt
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No Batismo que recebeu das 
mãos de João, Jesus manifesta-
Se como sendo Aquele que o 
profeta anunciara: 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 Espírito 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»      

O Batismo de Jesus inaugura 
a sua vida pública. Ao fazer-Se 
homem, Ele tornou-Se solidário 
com os homens. Por isso, não 
receou descer à água do Ba-
tismo no meio dos pecadores, 
mas para os elevar à dignidade 
de fi lhos de Deus. Estes dois as-
petos estão bem claros no Ba-
tismo do Senhor. Jesus desce à 
água, o Pai apresenta-O como 
seu Filho, o Céu abre-se e o Es-
pírito Santo desce sobre Ele. A 
pomba é apenas a imagem sob 

a qual o Espírito Se manifesta. A palavra do Pai revela, de maneira autêntica, o 
mistério e a missão de Jesus. O batismo do Senhor é uma das grandes “epifa-
nias” ou “manifestações” de Jesus. 

EVANGELHO Mc 1, 7-11       
«Tu és o meu Filho muito amado: 
em Ti pus a minha complacência»     

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 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».    

Palavra da salvação.

O Espírito Santo desceu sobre 
Jesus na hora do Baptismo e 
ungiu-O para que Ele pudesse 
começar o seu ministério e, por 
Ele, os homens fossem também 
baptizados não só na água, mas 
na água e no Espírito. A unção 
que o Espírito Santo confere a 
Jesus na hora do seu baptismo 
marca-O como “Messias”, isto 
é, “Ungido”, ou seja “Cristo”, e, 
faz d’Ele a fonte da unção com 
que o mesmo Espírito marcará 
os “cristãos”, os “ungidos”, 

membros de Cristo, sua Cabeça. 
  

LEITURA II Actos 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 ACTOS DOS APÓSTOLOS 
       

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na 
verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção 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 baptismo 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 


