
1º DOMINGO DO TEMPO COMUM  
Festa do Baptismo do Senhor – Ano C 

 
 
   A liturgia deste domingo 
tem como cenário de fundo 
o projecto 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 projecto 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 fim… 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, identificou-Se 
com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles, a 
fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, 
à vida em plenitude. 
   A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que 
o Pai enviou ao mundo para concretizar um projecto 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. 

(Dehonianos) 
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AGENDA 

ENCONTRO AMORIS LETITIA 
- O encontro da Pastoral Familiar sobre a Exortação 
Apostólica Amoris Letitia, previsto para este domingo, foi 
adiado para o dia 20 de fevereiro. 
 
CATEQUESE 
- A catequese reiniciará as suas atividades no próximo fim de 
semana, 14 e 15 de Janeiro, nos horários habituais. 
 
REUNIÃO SEMPRE MAIS ALTO  
- O encontro do SMA para os antigos membros, previsto 
para o próximo domingo, dia 16 de janeiro, foi adiado para o 
dia 13 de fevereiro. Agradecemos a compreensão. 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

O BATISMO DE JESUS E O NOSSO BATISMO 
 
   Na Festa do batismo de Jesus somos 
convidados a reviver o sacramento do 
Batismo que recebemos e a renovar os 
nossos compromissos batismais. 
Reportamos algumas reflexões do    Papa 
Francisco sobre o batismo: 
“Na festa do Batismo de Jesus redescobrimos o nosso Batismo. 
Como Jesus é o Filho amado do Pai, também nós renascidos da 
água e do Espírito Santo sabemos ser filhos amados, objeto da 
complacência de Deus, irmãos de tantos outros irmãos, 
investidos de uma grande missão para testemunhar e anunciar 
a todos os homens o amor sem limites do Pai.” 
   “Ninguém merece o Batismo, pois é sempre um dom gratuito 
para todos, adultos e recém-nascidos. As promessas batismais 
que todos os anos renovamos na Vigília Pascal devem ser 
reavivadas todos os dias para que o Batismo “cristifique” quem 
o recebeu, tornando-o realmente outro Cristo.” 
   “O batismo é sinal eficaz de renascimento, para caminhar em 
novidade de vida. Imergindo-nos em Cristo, o Batismo torna-
nos também membros do Seu Corpo, que é a Igreja e 
participantes da Sua missão no mundo. 
   Este Sacramento, permite a Cristo viver em nós e a nós viver 
unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um, segundo a 
própria condição, para a transformação do mundo. Recebido 
uma única vez, o Batismo ilumina a nossa vida, guiando os 
nossos passos até à Jerusalém do Céu.” 
   “Maria Santíssima nos ajude a compreender sempre mais o 
dom do Batismo e a vivê-lo com coerência nas situações de 
todos os dias” 
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A IGREJA EM CAMINHO SINODAL 
 

As fases da caminhada sinodal 
Em vista da realização da XVI Assembleia Geral Ordinária do Síno-
do dos Bispos, somos convidados a um itinerário que começa na 
fase diocesana, passa por um momento nacional (Conferências 
Episcopais) e continental, até chegar à celebração da Assembleia 
sinodal em Roma em 2023 e desembocar na fase de implementa-
ção e receção das indicações. 
 

A fase Diocesana 
Esta é a fase marcada principalmente pelo dinamismo de escuta. 
Grande parte da riqueza desta fase de escuta virá de discussões 
entre paróquias, movimentos laicais, escolas e universidades, 
congregações religiosas, comunidades cristãs de bairro, ação so-
cial, movimentos ecuménicos e inter-religiosos e de outros gru-
pos. No entanto, deve-se criar sempre espaço para a escuta das 
periferias, dos mais afastados ou daqueles cuja voz poucas vezes 
ou raramente é escutada no interior da Igreja. Esta fase diocesa-
na é uma oportunidade para as paróquias e dioceses se encon-
trarem, experimentarem e viverem juntos o caminho sinodal, 
descobrindo ou desenvolvendo instrumentos e caminhos sino-
dais mais adequados ao seu contexto local, que acabarão por se 
tornar o novo estilo das Igrejas locais no caminho da sinodalida-
de. 
 

O que se pretende? 
Este Sínodo não espera apenas respostas que possam ajudar a 
Assembleia do Sínodo dos Bispos, que terá lugar em Roma, em 
outubro de 2023, mas deseja também promover e desenvolver a 
prática e a experiência de ser sinodal durante o processo e de-
pois dele, progredindo. «O Sínodo é um caminho de discernimen-
to espiritual, de discernimento eclesial, que se faz na adoração, 
na oração, em contacto com a Palavra de Deus […]. A Palavra 
abre-nos ao discernimento e ilumina-o». (Papa Francisco, Homi-
lia, 10/10/2021)  
 

Metodologia  
Cada paróquia ou conjunto de paróquias terá um coordenador 
local que animará a reflexão e partilha em vista do caminho 
sinodal. Em primeiro lugar, o coordenador local receberá 
formação para cultivar um espírito verdadeiramente sinodal nas 
paróquias e grupos. Em seguida, promover-se-ão, nas paróquias 
e comunidades, reuniões para oração, reflexão e partilha a 
respeito de perguntas que são propostas. A questão fundamental 
que se coloca, de acordo com o Documento preparatório, é: 
«Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em 
conjunto”. Como é que 
este “caminho em 
conjunto” está a 
acontecer hoje na vossa 
Igreja local? Que passos é 
que o Espírito nos convida 
a dar para crescermos no 
nosso “caminhar 
juntos”?» 

RUMO AO SÍNODO DOS BISPOS 2023 
 

   Como sabemos toda a Igreja, a pedido de Papa Francisco, 
está em caminhada sinodal. Este caminho iniciou a 9 de 
outubro com a celebração de abertura pelo Santo Padre em 
Roma. A diocese de Lisboa abriu oficialmente o caminho 
sinodal diocesano a 25 de outubro. O objetivo deste sínodo é 
de refletir e fazer experiência em cada comunidade paroquial 
e na Igreja universal da Sinodalidade.  
   Como Paróquia iremos iniciar o nosso caminho de 
preparação sinodal no domingo 15 de janeiro.   
 

 Carta do Sr. Patriarca, apresentando  
o caminho sinodal da Igreja. 

 

“Caríssimos diocesanos  
   Como sabemos, o Papa Francisco escolheu para tema da 
próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos a própria 
sinodalidade da Igreja, isto é, o modo conjunto como 
havemos de viver, conviver e aprofundar a nossa própria 
realidade batismal, que a todos insere no Corpo de Cristo, 
Templo do Espírito e Povo de Deus. Nenhum de nós pode ser 
cristão só por si, mas sim com os outros e para os outros. 
Assim rezaremos e viveremos de verdade o “Pai nosso”. 
   A experiência que fizemos no Sínodo diocesano de Lisboa 
(2014-2016) acentuou esta verdade e a principal opção 
prioritária que as suas conclusões indicaram foi exatamente a 
“promoção de dinâmicas sinodais”. Por convite do Papa 
Francisco, temos agora uma oportunidade especial de o fazer, 
uma vez que o próximo Sínodo dos Bispos pressupõe uma 
fase diocesana, em que cada Igreja Local responderá a um 
questionário enviado de Roma. Vamos fazê-lo com todo o 
empenho, retomando o que fizemos há anos na preparação 
do nosso Sínodo diocesano, com muitos grupos para tal 
constituídos nas várias comunidades, além de outras 
participações que enriqueceram o conjunto. 
   Temos já a equipa diocesana de coordenação, que com o 
Cónego Rui Pedro Carvalho acompanhará esta fase, que 
durará até março próximo. Como ficou combinado na última 
reunião de vigários, cada paróquia e comunidade escolherá o 
seu coordenador local. As indicações mais precisas podem 
obter-se diretamente no “site” do Patriarcado. 
   A abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos 
decorrerá em geral no próximo Domingo, 17. Em Lisboa 
adiamos um pouco e será na segunda-feira 25 de outubro, na 
Sé, para coincidir com a solenidade da respetiva dedicação. A 
partir das 17h30, teremos a celebração de abertura da fase 
diocesana do Sínodo, que culminará com a Eucaristia, a partir 
das 19h00. Peço a todos os coordenadores locais que lá 
estejam presentes, na medida do possível. 
   Entretanto, está constituída a coordenação diocesana que, 
além do Cónego Rui Pedro, conta com os seguintes membros 
do laicado, vida consagrada, diaconado e sacerdócio: Adriana 
Moleiro, Pe. António Matos, Catarina e Nuno Luís Fortes, 
Eduardo Valente, Fátima Salgueiro, Diác. José Noronha de 
Andrade e Pe. Ricardo Figueiredo. 
 
Caminhando convosco, no Evangelho de todos.” 
 
 + Manuel, Cardeal-Patriarca 


