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BAPTISMO DO SENHOR ANO C
«Jesus foi
baptizado e,
enquanto orava,
abriu-se o céu»
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 baptismo 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.
===== O =====
The Feast of the Baptism of the Lord
The mystery of Christ’s baptism in the Jordan by St
John, the Precursor, proposes the contemplation of an
already adult Jesus. This mystery is infinitely linked to
the Solemnities of the Lord’s birth and the Epiphany that
we have just celebrated, as in some ways it takes up and
represents their significance to us.
At Christmas we have contemplated the human birth of
the Word incarnate by the Virgin Mary. In the 4th
century, the Fathers of the Church deepened the
understanding of the faith with regard to the Christmas
mystery in the light of Jesus’ Humanity. They spoke of
the Incarnation of the Word already working like the
‘Christification’ of that humanity that he had assumed
from His mother. Or put in simpler terms: Jesus is the
Christ from the first instant of conception in Mary’s
spotless womb because He Himself, with His Divine
Power, consecrated, anointed and ‘Christified’ that
human nature with which He became incarnate.
www.Catholicculture.org

Tema deste Domingo:
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 repouso
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.
www.ecclesia.pt

Horário das Missas: Em Português: S. Pat. Dom.: 9:30am; Missa Crianças 9:30am – St. Peter: 11:00am
Missas em Inglês aos Sábados: S. Pt.: 4:00pm, S. Pat. 4:30pm – Domingos: S. Pt. 9:00am, S. Pat.10:45am
Missa em Espanhol - Domingos: Meio Dia * Holy Family Eng. 10:00am, Esp. 11:00am

À MESA DA PALAVRA
LEITURA I Is 42, 1-4.6-7
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 fiz 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 fielmente 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 fiz 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.
Tributai ao Senhor, filhos 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
A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno. Refrão
LEITURA II Actos 10, 34-38
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 filhos 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.
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

EVANGELHO Lc 3, 15-16.21-22
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 baptizo-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 baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também
foi baptizado; 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.
LEITURAS DO PROXIMO DOMINGO:
LEITURA I - Is 49, 3. 5-6;
LEITURA II - 1 Cor 1, 1-3
EVANGELHO - Jo 1, 29-34

Leitores deste Domingo em S. Patrício:
Sr Jose M. Barros & Sra Olivia S. Barros
Leitores do próximo Domingo:
Sr Tola & Sra Noquinha Teixaira
===== O =====

COMENTARIO SOBRE BAPTISMO DO SENHOR:
O Baptismo de Jesus marca o
início de Seu ministério público.
João, o precursor, estava
preparando o caminho para
Jesus, pregando o
arrependimento e baptizando as
pessoas no Jordão, enquanto eles
reconheceram seus pecados. João
também proclamou que um mais
forte do que ele viria e "Ele háde baptizar-vos no Espírito
Santo." (Marcos 1:8). Com estas
ideas na mente, não é surpreendente que João tenha
resistido quando Jesus pediu para ser baptizado por ele.
Por que Jesus precisava ser batizado? Por que Ele se
submeteria a João desta forma? Há uma série de razões
dignas de exploração. Primeiro, Jesus certamente não foi
baptizado para perdão dos pecados, já que Ele não tinha
pecado. Não havia necessidade d’Ele se arrepender.
Ainda assim, neste acto, Ele mostrou a sua solidariedade
com a humanidade pecaminosa e deu indicação de Seu
papel como Salvador. Conforme, indicado na segunda
leitura para este fim de semana, este evento expressa a
unção de Cristo como o Messias. Ele também revela Sua
identidade como o Filho de Deus através da voz vinda
do Céu e traz para luz a Trindade através da ação de Pai,
Filho e Espírito Santo revelado no baptismo. Finalmente,
o baptismo de Jesus prefigura o Sacramento do baptismo
que Ele instituiria, no qual recebemos o Espírito Santo e
somos adotados como filhos de Deus, ao mesmo tempo
em que somos purificado de nossos pecados.
(fonte Igreja Católica de St. Joseph, Marion, IA)

«Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma».

A PROCURA DA PALAVRA
BAPTISMO DO
SENHOR
Celebramos hoje a Festa do
Baptismo do Senhor, para
abrirmos, em grande, a
porta do Tempo Comum, em
pleno Ano de Missão. Mais
uma vez, Jesus não Se
manifesta ao mundo de um
modo aparatoso e
extraordinário. Ele
manifestou-Se, extremamente humilde, no Presépio de
Belém. Ele passou 30 anos despercebido na família de
Nazaré. Ele continua, agora, igual a Si mesmo,
escondido entre o povo, por entre a fila dos pecadores.
Desce às águas do Jordão e deixa-Se batizar por João.
Com a Festa do Batismo, Jesus inicia a Sua vida pública
e nós recordamos mais uma vez que, em virtude do
Baptismo, nos tornámos todos discípulos missionários.

“Sobe ao alto de um monte, arauto de Sião, grita
com voz forte, arauto de Jerusalém; levanta sem
temor a tua voz”(Is 40,9)!
1. É no deserto, que o arauto da Boa Nova tem de gritar
com voz forte. Apesar da enorme multidão de baptizados, somos hoje uma minoria na cidade, mesmo se a
maioria do povo português, 83 %, ainda se afirma
católica! Em Portugal, por exemplo, os jovens sem
religião chegam aos 42 %. E dos 58 % que se dizem
católicos, apenas 27 % participa habitualmente na missa.
Não é tanto de negação ou de rejeição de Deus que se
trata, mas de uma certa apatia religiosa, de indiferença.
Os ateus declarados são muito poucos! Tornam-se
amplos os desertos interiores.
2. Perante esta realidade, abrem-se-nos duas estradas
fundamentais. A primeira é dizer o mínimo absoluto,
algo que chegue à terra mas não leve ao céu; é contentarse com o mínimo religioso, que console um pouco, mas
não exija muito; é fazer a lei moral à medida de cada um,
como uma aranha tece a sua teia! Seria melhor garantir o
mínimo do que ter a Igreja vazia! Dizem. Não estou de
acordo! A presença dos crentes, ainda que mínima, no
meio do mundo, deve ser um grito, não um sussurro:
“Sobe ao alto de um monte, arauto de Sião; grita com
voz forte, arauto de Jerusalém; levanta sem temor a tua
voz” (Is 40,9)! Por isso, o que me parece mais ajustado é
propor com alegria e ousadia o núcleo essencial da fé, e
numa linguagem nova, onde não faltem as grandes
palavras do sentido da vida: o Sermão da Montanha, o
Decálogo, a luz da verdade e do amor, a morte e a
esperança na ressurreição.

3. Em pleno Ano Missionário, evangelizar não significa
necessariamente tornar cristãos todos os homens, nem
fazer voltar à Igreja todos os baptizados. Evangelizar é
anunciar, com gestos e palavras (cf. DV 2), e assim dar a
possibilidade, a quem tiver boa vontade, de poder ouvir
uma Boa Nova e aprofundá-la e, se assim o decidir,
acolhê-la. Deste modo, evangelizamos por atração (EG
14), preparados para a aceitação e para a recusa, sem
esperar sucessos estrondosos ou conversões em massa.
Nós não temos o poder de transmitir a fé. Podemos,
simplesmente, cuidar das condições que a tornam
possível, compreensível, atraente e desejável. O mais
importante não é, pois, o sucesso ou a conquista, mas a
irradiação da beleza da fé e do testemunho de Cristo,
sem medo de O propor e manifestar a todos (cf. EG 14).
4. Para isso, precisamos de aprender a dialogar com
todos, convictos de que o Espírito Santo chega antes de
nós e dispõe os outros para receber o Evangelho; o
mesmo Espírito Santo capacita os outros, para que nos
ensinem algo através dos seus sonhos e esperanças. Por
isso, na missão, mais importante do que falar é escutar.
É preciso que cada um se torne um bom ouvinte, um
guia solícito, interessado na escuta dos que têm histórias
de vida para contar, a fim de lhes desvendar a presença
de Deus neles (cf. EG 71).
5. Cabe-nos fazer o que o vedor faz no terreno:
identificar onde há um fio ou um lençol de água,
porventura entre rochedos. Usemos a vara de Moisés,
para descobrir, na dura pedra dos desertos de hoje, a
água viva, como Jesus fez à Samaritana (cf. Jo 4,39).
Isto pode ocorrer no diálogo fraterno, cordial e amigo,
nas conversas de mesa ou de café, nos contactos de rua,
nos encontros de amigos, nas reuniões de família, nos
passeios à beira-rio ou beira-mar! Uma só palavra do
Evangelho pode transformar a vida, iluminar a
escuridão, consolar o coração.
Irmãos e irmãs: pelo Baptismo, somos todos discípulos
missionários! “O teu coração sabe que a vida não é a
mesma coisa com Cristo ou sem Ele; pois bem, aquilo
que descobriste, o que te ajuda a viver e te dá esperança,
é isso mesmo que deves comunicar aos outros” (cf. EG
121). Com voz forte. Sem temor! Com ternura e amor.
Pe. Amaro Gonçalo, Nossa Senhora da Hora, Porto,
www.ecclesia.pt/liturgia

Janeiro da Jornada (II): com o Papa na JMJ do
Panamá - Padre Douglas Freitas Ferreira - Cidade do
Vaticano - O mês de Janeiro de 2019 é o mês da Jornada
Mundial da Juventude, com a presença do Papa
Francisco, evento muito esperado pelos jovens da Igreja
no mundo inteiro. Como sabemos esse o encontro será
no Panamá e muitos jovens, já estão a caminho. Para a
cobertura completa do evento poderá acompanhar-nos
no Vatican News, no EWTN, Boston Catholic TV ou
outros canais Católicos de TV, de 22 a 27 de Janeiro.
Rezemos pelo sucesso da Jornada e pelo Papa Francisco.

«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».

AVISOS
OFERTÓRIO: Paróquia de S. Patrício .......... $3,295.00
Da Nossa Comunidade em S. Patrício 12/29.... $2,005.00
DECISÃO EM SUSPENDER A DISTRIBUIÇÃO
DO PRECIOSISSIMO SANGUE: Em resposta a
muitos casos de doenças de enfluenza (flu) e de gripe em
toda a região, a decisão foi tomada para suspender
distribuição do Preciosíssimo Sangue, dentro da
Arquidiocese de Boston, até nova ordem.
ENCONTRO DE PAIS DE ADOLESCENTES: Hoje,
Domingo, 13 de Janeiro, depois da Missa na Escola de
S. Patrício. Contamos com todos os pais!
FORMAÇÃO DE GRUPOS DE LITURGIA:
Domingo, 20 de Janeiro, depois da Missa, todos os
grupos de Liturgia (Grupo Coral, Leitores, Colecta,
Ofertório, Ministros Extraordinários da Comunhão,
Responsáveis de Acólitos) são convidados a este
encontro.
REUNIÃO DE GRUPO CORAL: Domingo, 27 de
Janeiro, depois da Missa.
TWL E CATEDRAL CARES: Gostaria de medir a sua
pressão sanguínea entre as visitas do médico? Fazer
perguntas sobre os seus medicamentos ou dieta? Precisa
de uma vacina gratis contra fripe (flu)? Catedral Cares,
um programa de promoção de saúde e bem-estar da
Catedral da Holy Cross, estará visitando o nosso TWL,
em São Patrício durante Program mensal de Idosos, no
Salão da Igreja. A nossa primeira clínica, para este Ano
novo, vai ser esta Terça-feira, 15 de Janeiro, 10:00am a
1:00pm, oferecendo estes serviços gratis, ser ter que
marcar uma consulta. Para mais informação, entre em
contacto com Sr. Christine Smith, SBS @ 617-4420980. Todos são convidados!
ORAÇÃO E PEQUENO ALMOÇO DE MLK:
Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2019, 9:00am, na Igreja
de Saint Katharine Drexel, 517 Blue Hill Ave. Convidado especial: Byron Barnett de WHDH NEWS, canal 7 e
com o Grupo Boston Black Catholic Choir. Espaço
limitado. Compre o seu bilhete hoje, mesmo no
bit.ly/2019MLKprayer...
Também está convidado à celebração do “Black History
Month”, Dia de Oração para as Famílias de Ascendência Africana, na liturgia no Domingo, 3 de
Fevereiro, 11:30am, na paróquia de St. Katharine
Drexel. O Rev. J. Terry Steib, SSJ, será o celebrante
principal.
ESCOLA DE S. PATRICIO: A nossa Escola oferece
uma educação acadêmica de qualidade, católica com
excelêntes valores cristãos, para crianças de 3-4 anos
(K0 & K1) 2,9 anos de idade (pré-escolar) e para graus
K2-6. Oferecemos cuidados gratis Antes e Depois de
Escola com alimentação, também gritis. Para mais

informação lique para 617-427-3881 ou visite
www.StPatrickSchoolRoxbury.org
VENCEDORES DO 1000 CLUB: Os vencedores para
a extração do mês de Dezembro são: $500 – Sarah Kelly,
$175 – Frances Zoldos, $150 – Marie Adams, $100 –
Jasmine Janique Campbell, $50 – Mary Magner, $50 –
James MacDonald, $25 – Paul & Margaret Chisholm,
$25 – Rodney & Neiima Edwards, $25 – Irene
MacDonald e $25 – Rev. John Molloy. O próximo
sorteio será realizado no dia 27 de Janeiro. Se deseja
fazer parte deste Clube, chama para a Reitoria. Cada
membro para $60., dólares anuais.
CRUZ VOCACIONAL: Continuamos com o Programa
de oração da “Cruz Vocacional”, em S. Patricio. Quer
levar a “Cruz Vocacional” para sua casa e rezar em
família para a vocação? Inscreva-se, falando com Keila
Barros, 617 365 5770, José Fonseca ou Nelson Barros.
Esta semana, a família de ... vai levar a Cruz vocacional.
HORARIO DAS MISSAS:
S. PATRICIO – Sábado as 4:30pm (Ing) e 6:00pm em
(Port). Domingo, 9:30am, (Missa de Crianças, as 9:30,
na Igreja de Baixo), 10:45am (Ing.), 12:00pm (Esp),
Segunda a Sexta-feira, 6:00pm na Capela em 3
Magazine St, na Quinta-feira, na Igreja de Baixo.
S. PEDRO – Sábado, 4:00pm, Domingo, 9:00am (Ing),
11:00am em (Port). Adoração 5:00-6:00pm.
SAGRADA FAMILIA: Domingo, 10:00am (Ing),
11:00am em (Esp).
WELCOME - WE’RE GLAD YOU ARE HERE!
We wish to extend a warm welcome to all guests and
parishioners of our Parishes. We are delighted that you
have come to worship with us, and we very much hope
that you feel at home here!! Newcomers are encouraged
to register as members of the Parish. Registration forms
are available in the entryways of the Church and in the
Parish Office and can be placed in the offertory basket or
mailed to the Parish Office.
REZEMOS PELOS DOENTES: Cesaltina Leach, Pe.
Walter Woldron, Fr. Russell Best, Ernestina Carvalho,
Nelson Fortes Estrela, Amílcar Barros, Celestino da
Graça, Maria Gomes, Tita Monteiro, Joana de Pina, José
F. Lopes, Francisco Pires Barros, Maria Ximento, Maria
Fontes, Alícia Pires, Alberto Amado, Emanuel Araújo,
Inês Miranda, Audília L. Fernandes, Caetano Fernandes,
Pedrinho Afonso, Madalena Lima, Fortunato Gonçalves,
Josezinho & Flávia Pontes, Adriano Alves, Maria de
Pina, Elisabeth de Pina, Manuel Gonçalves, Júlia Alves,
Rogério Rosa, Ana Rosa, Domingos Lopes, Inês Barbosa, Andrew Neves, Lídia Gomes, Joana Sequeira, Alice
Barbosa, Júlia Baptista, Alex Gomes, Ana Fernandes e
Guilhermina Alves. Rezemos por estes e por todos os
outros que estão doentes em casa ou no Hospital.
TELEFONES ÚTEIS: Fr. John Currie ou Secretária: 617
445 7645; Padre Bernardino Lima: 617 652 4077 *IRMAS
FRANCISCANAS: 617 445 6178.

Stª Missa todos os dias, às 6pm, na Capela e nas Quintas, às 6:15pm na Igreja de Baixo.

