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Caro Leitor, hoje, celebramos o Ba�smo do 

Senhor. As margens do Rio Jordão são o cenário do 

encontro entre Jesus e João, o Ba�sta. João foi o 

guia carismá�co de um movimento de cunho 

popular, que anunciava a proximidade do “juízo de 

Deus”. A sua mensagem estava centrada na 

urgência da conversão (pois, na opinião de João, a 

intervenção defini�va de Deus na história para 

destruir o mal estava iminente) e incluía um rito de 

purificação pela água.

O “ba�smo” proposto por João não era, na 

verdade, uma novidade. O judaísmo conhecia ritos 

diversos de imersão na água, sempre ligados a 

contextos de purificação ou de mudança de vida. 

Era, inclusive, um rito usado na integração dos 

prosélitos (os pagãos que aderiam ao judaísmo) na 

comunidade do Povo de Deus. Também os essênios 

(grupo de judeus re�rado ao deserto) pra�cavam 

banhos rituais com intuito da purificação religiosa. 

Certamente, a perspec�va de João entendia o 

ba�smo como um rito de iniciação à comunidade 

messiânica: quem o aceitava renunciava ao pecado, 

conver�a-se a uma vida nova e passava a integrar a 

comunidade do Messias.

Na primeira parte do nosso texto (vers. 7-8), 

Marcos apresenta o testemunho de João acerca de 

Jesus: “Aquele que é mais forte do que eu, diante do 

qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar 

as correias das sandálias”, e como “Aquele que há 

de ba�zar-vos no Espírito Santo”. Tanto a fortaleza 

quanto o ba�smo no Espírito são prerroga�vas que 

caracterizam o Messias que Israel esperava (cf. Is 
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9,5-6; 11,2). O testemunho de João não oferece 

dúvidas: Jesus é esse Messias anunciado pelos 

profetas, que Deus vai enviar para libertar o seu 

P o v o  e  p a r a  l h e  d a r  a  v i d a  d e fi n i � v a .

O testemunho de João irá, logo, ser confirmado pelo 

testemunho do próprio Deus. Na cena do ba�smo, 

Marcos faz referência a uma voz vinda do céu que 

apresenta Jesus como “o meu Filho muito amado” 

(vers. 11). Esse Messias esperado é também o Filho 

amado de Deus, enviado aos homens para os 

“ba�zar no Espírito” e para os inserir numa 

dinâmica de vida nova – a vida no Espírito.

E, por que, Jesus desejou ser ba�zado por João? 

Jesus necessitava de um ba�smo cujo significado 

primordial estava ligado à penitência, ao perdão 

dos pecados e à mudança de vida? Ao receber este 

ba�smo de penitência e de perdão dos pecados (do 

qual não precisava, porque Ele não conheceu o 

pecado), Jesus solidarizou-se com o homem 

limitado e pecador, assumiu a sua condição, 

colocou-se ao seu lado para indicar a direção da vida 

plena. Em suma, a cena do ba�smo de Jesus revela, 

essencialmente, que Jesus é o Filho de Deus, que o 

Pai envia ao mundo a fim de cumprir um projeto de 

salvação em nosso favor. Como verdadeiro Filho, Ele 

obedece ao Pai e cumpre o seu plano salvador. Da 

a�vidade de Jesus, o Filho de Deus que cumpre a 

vontade do Pai, resultará uma nova criação e uma 

nova humanidade.

Luiz Fernando Conde Sangenis.

Ba�smo do Senhor

Os preceitos do Senhor são
 precisos, alegria ao 

coração.
Salmo 18(19), 9a

Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. (Mc 1, 11)

Ba�smo do Senhor
(...)A liturgia de hoje convida-nos a refle�r sobre o nosso Ba�smo, Sacramento que nos introduz no mistério 
da San�ssima Trindade - somos ba�zados em seu no nome. Como vivemos tão forte realidade? Assumimos o 
nosso ba�smo como discípulos e missionários de Cristo?

1) "O Tempo Comum começa amanhã, "dia seguinte à celebração da festa do Ba�smo do Senhor e se 
estende até a terça-feira antes da Quaresma, inclusive. Recomeça na segunda-feira depois do domingo de 
Pentecostes e termina antes das Primeiras Vésperas do Primeiro Domingo do Advento.
2) Em 2015, ano B, somos orientados pelo Evangelho segundo Marcos.
3) Toma-se o III volume da Liturgia da Horas.
4) 2015 será marcado na Igreja, conforme desejo do Papa Francisco, como o ano dedicado especialmente à 
Vida Consagrada, para agradecermos ao Espírito Santo o precioso dom dessa forma evangélica de viver o 
seguimento de Jesus.
5) No Brasil, por orientação da 52ª Assembleia Geral da CNBB, será o Ano da Paz, a encerrar-se no dia da 
comemoração do Natal de Jesus(25/12/2015).»

Fonte: Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja no Brasil    -    CNBB/2015

No Calendário Litúrgico anotamos: dia 13, Santo Hilário, Bispo, Doutor, memória faculta�va; dia 17, Santo 
Antão, Abade, memória.
 
Até sábado, dia 17, vivemos  a primeira semana do Tempo Comum.

Anote

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE

Inscrições infan�s novas: de 26 a 30/01, das 9h 
às 11h de 02 a 06/02, das 9h às 11h

Para inscrição:
a criança precisa ter 08 anos
xerox da cer�dão de nascimento
xerox da cer�dão de Ba�smo
xerox do comprovante de residência
taxa de inscrição
01 retrato 3x4

Viva! Viva! Frei Aldo aniversaria no dia 17.
Que o Senhor, nosso Deus, o abençoe e o guarde!

Saudamos Frei Neylor, que está entre nós, hoje, 
autografando seu mais recente livro. E celebra a 
Missa das 9h30min.

Confissões -  Até o dia 18/02, não haverá 
atendimento aos domingos, exceto se houver 
possibilidade. Até o dia 14/02, atendimento das 9h 
às 11h, às terças, quintas e sextas-feiras e aos 
sábados.

Seguir...

ter expecta�vas, nos faz viver, ir 
adiante. A esperança é vida no seu 

mais puro sen�do e significado.

Frei Edrian J. Pasini 

12– 2ª feira
Hb 1,1-6
Sl 96(97),

1-2.6 e 7c.9
Mc 1,14-20

13 – 3ª feira
Hb 2,5-12
Sl 8,2a.5-9

Mc 1,21b-28

14 – 4ª feira
Hb 2,14-18
Sl 104(105),

1-4.6-9
Mc 1,29-39

15 – 5ª feira
Hb 3,7-14
Sl 94(95),

6-11
Mc 1,40-45

16 – 6ª feira
Hb 4,1-5.11

Sl 77(78),
3.4bc.6c-8
Mc 2,1-12

17 – sábado
Hb 4,12-16
Sl 18(19),
8-10.15

Mc 2, 13-17

18 – domingo
Sm 3,3b-10.19

Sl 39(40),2.4ab.7-10
1Cor 6,13c-15a.17-20

Jo 1,35-42



O tempo presente... Ganhar tempo, 
aproveitar o tempo, antecipar-se, não 
p e r d e r  t e m p o . . .  S ã o  e x p r e s s õ e s 
encontradiças em nossa boca com extrema 
frequência. Diferente do adulto é o tempo 
da criança, ou os sonhos do adolescente 
com a vida, ou o tempo carregado de
memórias dos anciãos. Tempo medido e 
contado ou tempo a ser desfrutado ou, 
quem sabe,  desperd içado.  Tempo 

Que o Senhor seja presença em tua vida!
simbólico, quarenta anos ou quarenta dias, 
v inte  e  c inco  ou  c inquenta  anos , 
aniversários, jubileus! Fomos feitos por 
Deus e mergulhados no tempo, não apenas 
aquele que a Física estuda ou é marcado 
pelo relógio, mas o tempo presente, dado 
por Ele, carregado de sen�do porque se 
torna história de nossa salvação.

Dom Alberto Taveira Corrêa

A nossa vida é um caminho e está errado se pararmos. Devemos caminhar 
sempre, na presença e na luz do Senhor.

Papa Francisco

Palavra bonita e tantas vezes pronunciada. Será que temos tantos 
amigos quanto falamos?

Amigo não é aquele que diz sim a toda hora. Também não é aquele que 
só nos diz não. Então, quem será um amigo? O amigo não tem a obrigação 
de nos ver todos os dias, mas, independente do tempo que passa, quando 
nos encontramos, o abraço é tão intenso que a alegria do encontro 
rejuvenesce o nosso coração. 

Amigo é como aquela lâmpada da sala que nós apagamos quando 
vamos viajar. Não importa o tempo em que camos ausentes, mas um leve 
toque no interruptor é o suciente para iluminar uma sala que havia cado 
às escuras.

Existe uma citação bíblica que diz: “quem encontrou um amigo 
encontrou um tesouro”!

Como pouquíssimas pessoas encontraram um verdadeiro tesouro, eu 
concluí que é bem reduzido o número de pessoas que encontrou um amigo. 
Para reetir, eu pergunto: Você já encontrou o seu?

Adilson Braga - OFS

AMIGO

Frio ou quente? De que lado você quer 
ficar? Na verdade, nossa vida é feita de 
escolhas e, mal acordamos, já temos um 
leque de opções e decisões à nossa frente, 
desde o que ves�r, o que comer, o que falar, 
o que ouvir ou calar... blusa ou casaco, 
carne ou peixe, carro ou ônibus, música ou 
poesia, trabalhar ou descansar, gastar ou 
economizar?

Todos admiram uma pessoa de decisões 
firmes, que sabe o que quer e age 
exatamente como pessoa. Isso é caráter. 
Personalidade marcante também. É muito 
ruim lidar com alguém escorregadio, de 
pensamentos mutantes, que está sempre 
no meio, sem escolha, que aceita tudo para 
ficar bem com a opinião da maioria. É a 
famosa "maria vai com as outras".

Atenção! É de homens decididos que o 
mundo precisa. De homens corajosos, que 
se enfrentem a si mesmos no espelho da 
verdade.

Jesus nos alerta: "que o teu Sim seja Sim 
e o teu Não seja Não, porque, se não és frio 
nem quente, e sim morno, eu te vomitarei". 

Que palavras fortes e decisivas! E ainda 
por cima ele nos deixa a liberdade de 
escolher...

Então, agora, acho que você já pode 
responder à minha pergunta inicial :

- Par ou ímpar?

- Frio ou quente?

- Qual a decisão de sua mente?

Lucia Romeu  

Par ou Ímpar?

Santo, quiseste ser

Alma de grande nobreza

Oravas ao amanhecer e ao anoitecer

Feliz porque foste assim

Rico em humildade e pureza

Amando igualmente a todos

Na mais bela singeleza

Caridoso sempre forte

Irmão de todos os seus

Sabedoria e grandeza

Coração cheio de amor

Oh! Como amaste o Senhor

Maria Benedita Correia Lins
Fraternidade de São Francisco
de Assis - João Pessoa - PB
Colaboração: Heloísa Dias - OFS
                          (in memoriam)

Cantinho
Franciscano


