
PROJECTO 7MARGENS 
 

Um grupo de jornalistas acaba de lançar em 

Portugal um novo jornal digital sobre religião, 

intitulado 7MARGENS, procurando contrariar o 

que classificam como “retrocesso evidente” na 

cobertura deste sector. 

António Marujo, Manuel Pinto, Jorge Wemans e 

Eduardo Jorge Madureira assumem a 

responsabilidade por “uma aposta digital de 

jornalismo que quer colocar as pessoas e as 

comunidades no centro da notícia”. 

O jornal digital aponta a uma especial atenção 

sobre sectores como o trabalho, a educação, a 

solidariedade, as migrações, a interculturalidade, a 

saúde, a criação e consumo cultural, a ecologia e a 

ciência, entre outros (Agência Ecclesia). 

 

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS 
CRISTÃOS 

 

Decorrerá entre os dias 18 e 25 de Janeiro, com o 

lema “Procurarás a justiça, nada além da justiça”, 

tirado do livro do Deuteronómio.  

Os materiais para esta Semana de Oração pela 

Unidade dos Cristãos chegam, desta vez, dos 

cristãos da Indonésia, país de maioria muçulmana, 

que conta com cerca de 10 por cento de cristãos, 

de diversas denominações, e onde o crescimento 

económico tem por trás muita injustiça (Agência 

Ecclesia). 

 

 

 

ORAR COM OS MÍSTICOS 

 

«Do mesmo modo que o Pai do Céu 

[no Baptismo de Jesus] 

deu testemunho do Seu Filho quando disse:  

“Este é o meu Filho muito amado,  

no qual pus as minhas complacências, escutai-O”,  

assim parece assinalar-nos o Menino Deus  

o Seu discípulo amado [S. João]   

e dizer-nos:  

“nenhum incenso me é tão grato  

como a entrega de um coração puro”.»  

 

Santa Teresa Benedita da Cruz 

[Edith Stein] | 1891-1942 

In Na Festa da Epifania de 1941 
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Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo  

e com o fogo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoje, festividade do Baptismo de Jesus, pensemos 

no dia do nosso Baptismo. Todos nós fomos 

baptizados, demos graças por esta dádiva! 

Celebrar este dia significa confirmar a nossa 

adesão a Jesus, assumindo o compromisso de viver 

como cristãos, membros da Igreja e de uma nova 

humanidade, na qual todos são irmãos. O Baptismo 

é, muito mais, do que «passar por água». É 

mergulho na morte de uma determinada 

existência, para experimentar em Cristo, por Cristo 

e com Cristo, a vida nova da ressurreição. Neste 

sentido, somos salvos por um baptismo de 

regeneração e de renovação do Espírito Santo, que 

nos forma e transforma, cria e recria, 

continuamente, como filhos de Deus. 

http://www.porto.carmelitas.pt/
mailto:porto@carmelitas.pt


 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I     Is 42, 1-4.6-7 
 

«Eis o meu servo, enlevo da minha alma» 
 

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».  
 

SALMO RESPONSORIAL          Sl 28 (29) 
 

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.  
 

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. 
 

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.  

 

LEITURA II            Actos 10, 34-38 
 

«Deus ungiu-O com o Espírito Santo» 
 

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».  

 

 

EVANGELHO          Lc 3, 15-16.21-22 
 

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava,  

abriu-se o céu» 
 

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».  

 

 


