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“Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado”.
FESTA DO BATISMO DO SENHOR - 1º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Sejamos bem-vindos a este encontro com o Senhor. Na Epifania, Jesus se manifesta como Salvador
de todos os povos. No Batismo, ele é revelado como Filho de Deus e Messias de seu povo. A festa

de hoje marca o início do ministério público de Jesus e nos faz ouvir sua voz, para que também
nós vivamos nossa missão de batizados.

Primeira Leitura: Is 42,1-4.6-7
Leitura do livro do profeta Isaías.
Assim fala o Senhor: 1"Eis o meu
servo – eu o recebo; eis o meu
eleito – nele se compraz minha
alma; pus meu espírito sobre ele,
ele promoverá o julgamento das
nações. 2Ele não clama nem levanta
a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.
3Não quebra uma cana rachada nem
apaga um pavio que ainda fumega,
mas promoverá o julgamento para
obter a verdade. 4Não esmorecerá
nem se deixará abater, enquanto
não estabelecer a justiça na  terra;
os países distantes esperam seus
ensinamentos. 6Eu, o Senhor, te chamei para a
justiça e te tomei pela mão; eu te formei e te constituí
como o centro de aliança do povo, luz das nações,
7para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da
prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Salmo Responsorial: 28(29)
R. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a
glória e o poder! Dai-lhe a glória devida ao seu nome,
adorai-o com santo ornamento!
2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre
as águas imensas! Eis a voz do Senhor com poder!
Eis a voz do Senhor majestosa.
3. Sua voz no trovão reboando! No seu templo, os
fiéis bradam: “Glória!” É o Senhor que domina os
dilúvios, o Senhor reinará para sempre!

Segunda Leitura: Atos 10,34-38
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse: “De
fato, estou compreendendo que Deus não faz
distinção entre as pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita
quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença. 36Deus enviou sua palavra aos
israelitas e lhes anunciou a boa-nova da paz por meio
de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 37Vós sabeis
o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela
Galileia, depois do batismo pregado por João: 38como
Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito
Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo
o bem e curando a todos os que estavam dominados
pelo demônio, porque Deus estava com ele”. –
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

Evangelho: Mateus 3,13-17
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
Naquele tempo, 13Jesus veio da Galileia para o rio
Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado
por ele. 14Mas João protestou, dizendo: “Eu preciso

EVANGELHO DOMINICAL
As lei turas bíbl icas de domingos e

solenidades se repetem a cada três anos,
divididas em anos A, B e C. Apenas algumas
são fixas e anuais, como nas comemorações
dos santos. O evangelho dominical indica, assim,
em que ano litúrgico se está: no ano A é lido o
Evangelho de Mateus; no B, Marcos e no ano C,
Lucas. O Evangelho de João é reservado para
tempos fortes, como por exemplo: Tempo de
Natal e Tempo Pascal. Durante os dias da
semana, as leituras se alternam em anos pares
e ímpares. São também chamados de feriais,
lidas de segunda a sábado, às quais se juntam
ou são substituídas pelas leituras da memória
dos santos, festas e solenidades. Quem participa
da missa ou da liturgia diária lê quase toda a
Bíblia em três anos.

Frei Edrian Josué Pasini, OFM.

“Jesus foi ao Rio Jordão até
João, para ser batizado por ele”.

João oferecia o batismo aos que decidiam mudar
de vida. A condição era aceitar-se como pecador,
necessitado de conversão. As águas eram um sinal,
como se a correnteza lavasse os seus pecados. Por
que Jesus quis este rito? É o gesto da profunda
comunhão com o ser humano.

O seu ministério, desde o início, está do lado dos
pecadores, mergulha na condição daqueles que
precisam da salvação para emergir trazendo-os
consigo à vida nova, à liberdade dos filhos amados,
de quem o Pai se agrada!

Este é também o sentido do batismo cristão.
Ele recorda nossa filiação divina e nos prepara para
o seguimento de Cristo. Resgatados pelo amor,
tornamo-nos instrumentos de salvação para nossos
irmãos e irmãs!           (Frei César Külkamp, OFM)

ser batizado por ti, e tu vens a
mim?” 15Jesus, porém, respondeu-
lhe: “Por enquanto deixa como está,
porque nós devemos cumprir toda
a justiça!” E João concordou.
16Depois de ser batizado, Jesus saiu
logo da água. Então o céu se abriu
e Jesus viu o Espírito de Deus
descendo como pomba e vindo
pousar sobre ele. 17E do céu veio
uma voz que dizia: “Este é o meu
Filho amado, no qual eu pus o meu
agrado”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
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Programação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da SemanaProgramação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades
12 Dom

13 Seg

14 Ter

15 Qua

16 Qui

17 Sex

18 Sab

19 Dom

09h

15h
18h
20h

13h

14h
15h
20h

15h

09h30
13h
14h
18h

09h

FESTFESTFESTFESTFESTA DO BA DO BA DO BA DO BA DO BAAAAATISMO DO SENHOR.TISMO DO SENHOR.TISMO DO SENHOR.TISMO DO SENHOR.TISMO DO SENHOR.
Missas Solenes na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Terço das mulheres.
Terço dos homens.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração:     Comunidade Sta. Edwiges.
Missa - Santa Edwiges.

Missa na Matriz.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Bazar Beneficente:     Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Curso de Batismo.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.

2º Doming2º Doming2º Doming2º Doming2º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na     Comunidade Santa Edwiges.

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
14 – Adilcinéia Marques Penha ( * )
14 – João Francisco Costa
14 – Maria Silvina M. Caeiro ( * )
14 – Paulo Rogério Barbosa ( * )
14 – Ricardo de Lima Camargo
16 – Abigail de Jesus da Silva ( * )
16 – Edwiga Dulinskas ( * )
16 – Leonardo Poleti Aires
17  - Sidnei Augusto  ( * )
18 – Kaue Monteiro Santos
19 – Vinícius Silva Kuroda

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:
25/01 Sab 19h: Missa Solene Conversão

 São Paulo

Festa da Padroeira:
25/01 Sab 20h30: Festa da Pizza.
30/01 Qui 20h: Início do Tríduo da Padroeira.
31/01 Sex 20h: 2º dia do Tríduo.
01/02 Sab 19h: 3º dia do Tríduo -

Missa celebrada por  D. Odilo.
01/02 Sab 20h30: Jantar Festivo
02/02 Dom: Festa da Padroeira N Sra da Luz

03/02 Seg 20h: Missa na Matriz com Bênção
  das Gargantas.

06/02 Qui 14 às 17h: Tarde de Espiritualidade
  - Pastoral da Saúde.

07/02 Sex 15h: Novena da SS. Eucaristia.
08/02 Sab 13h30: Curso de Noivos.
09/02 Dom 10h30: Missa com Primeira

        Eucaristia.
09/02 Dom 12h: Almoço Comunitário.

LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA LITURGIA DIÁRIA (13 a 19/01/2020)(13 a 19/01/2020)(13 a 19/01/2020)(13 a 19/01/2020)(13 a 19/01/2020)
13/01: Sto. Hilário (Bispo e Dr. da Igreja)
1Sm 1,1-8; Sl 115(116); Mc 1,14-20.

14/01: Bv Pedro Donders (Sacerdote)
1Sm 1,9-20; 1Sm 2; Mc 1,21-28.

15/01: S. Francisco Fernandes de Capillas (Mártir)
1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39(40); Mc 1,29-39.

16/01: S. Marcelo I (Papa e Mártir)
1Sm 4,1-11; Sl 43(44); Mc 1,40-45.

17/01: Sto. Antão do Egito (Eremita)
1Sm 8,4-7.10-22; Sl 88(89); Mc 2,1-12.

18/01: Sta. Margarida da Hungria (Religiosa)
1Sm 9,1-4.17-19;10,1; Sl 20(21); Mc 2,13-17.

19/01: Sto. Odilo (Abade)
Is 49,3.5-6; Sl 39(40); 1Cor 1,1-3; Jo 1,29-34.

CATEQUESE E CRISMA 2020
INSCRIÇÕES ABERTAS!

Eu é que devo ser batizado por ti...
Jesus, saindo do anonimato, vai ao encontro de

João Batista e, misturado com a multidão, busca o
batismo. Cerca de trinta anos se passaram desde
seu nascimento. Jesus percebe que a missão dele
vai além de ser um simples carpinteiro: uma voz
vinda do céu o revela como “Filho amado”. João tenta
resistir, mas Jesus insiste em ser batizado, pois tem
a missão de “cumprir toda a justiça”.

Ao receber o batismo, inicia sua caminhada
missionária, manifestando-se publicamente ao
mundo – epifania que chega ao auge já não pela
estrela, mas pela voz do Pai. Sua grande missão é
revelar a justiça, a misericórdia e a bondade do Pai,
para que contagiem a humanidade e a tornem mais
fraterna e solidária.

A exemplo de Jesus, nós também, mediante o
batismo, somos inseridos na comunidade para
realizar a missão que o Pai nos confiou. Com o
batismo do Senhor, conclui-se o tempo natalino e
abre-se a primeira etapa do Tempo Comum.
(Dia a dia com o Evangelho 2020 - Pe. Nilo Luza, ssp)

Dízimo não é taxa nem mensalidade,
não é imposição nem obrigação.

É ato de amor a Deus e ao próximo.

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA PANHA PANHA PANHA PANHA PARAARAARAARAARA
PINTURA DA IGREJAPINTURA DA IGREJAPINTURA DA IGREJAPINTURA DA IGREJAPINTURA DA IGREJA

Entre no grupo de colaboradores!
Inscreva-se nos horários de missa ou na
secretaria da paróquia presencialmente,

por telefone ou e-mail.


