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João é o seu nome

O 12º Domingo Comum é substituído este 
ano pela solenidade do nascimento de 
São  João Batista.  A narração do Evange-
lho deste dia começa com a descrição do 
quadro  de  alegria  que  acolheu  o nasci-
mento do filho de Zacarias e de Isabel. 
Significa que chegaram os tempos novos, 
os  tempos  do cumprimento  das promes-
sas de Deus, o tempo da misericórdia de 
Deus: são  tempos de alegria para o mun-
do.
Por alturas da circuncisão (no oitavo dia 
depois do nascimento) põe-se a questão 
do nome que irá ser dado ao menino. Os 
vizinhos e parentes dão como adquirido 
que o menino se chamará como o pai. No 
entanto, Isabel e Zacarias escolhem um 
outro nome: João, nome que tinha sido in-
dicado pelo  anjo Gabriel, quando anunci-
ou o nascimento do menino. É um nome 
que significa  literalmente “o  Senhor con-
cede graça”, o Senhor concede misericór-
dia: o menino é um “dom de Deus” e o 
primeiro sinal  da graça  que Deus vai der-
ramar  sobre os homens,  através do Mes-
sias que está para chegar. 
No relato transparece, de forma especial, 
a centralidade de Deus em todo o proces-
so. João é um “dom de Deus”, vem com 
uma missão  de Deus e é um sinal da pre-
sença de Deus no meio do seu Povo. Cen-
tralidade de Deus que transparece na sua 
vida de profeta, desde o seio materno. O 
profeta é um homem de Deus, cuja vida 
tem origem em Deus, cuja vocação só faz 
sentido à luz de Deus, cujo alimento é o 
próprio Deus, cujas palavras são palavras 
de Deus.
“Quem virá  a ser este  menino?”, pergun-
tam os vizinhos. João Batista será o único 
ser humano, com a Virgem Maria e Jesus, 

Pe. Darci Vilarinho

naturalmente, de quem a Igreja celebra o 
nascimento terrestre. Para todos os outros 
santos,  ela  faz  memória  do seu  “nasci-
mento para o céu”, isto é, da sua morte. 
Porquê um tal privilégio para o Batista? 
Porque recebeu o Espírito Santo desde o 
seu nascimento, quando Maria, a “cheia 
de graça”, veio visitar a sua prima Isabel. 
Ele é o  maior dos  profetas de Israel, por-
que reconheceu e preparou o caminho pa-
ra a vinda do Messias. Isso aconteceu em 
toda a sua vida. Até ao fim, permanecerá 
fiel à sua missão de porta-voz de Deus. 
Poderia ser tentado a apresentar-se como 
Messias. Aceitando a sua missão, João 
Batista nada reivindicou para si. Viveu nu-
ma total  humildade,  sabendo fazer a ver-
dade sobre si mesmo, acabou os seus 
dias morrendo pela verdade, por Jesus. 
Pôde, então, viver no amor que tem a sua 
fonte em  Deus.  Amigo do  esposo,  reco-
nheceu que Jesus era maior do que ele. 
Tornou-se, assim, para nós, um exemplo 
na nossa caminhada de seguimento de 
Jesus, para que deixemos, nós também, 
Jesus crescer  em nós. Que isso seja tam-
bém a nossa alegria.
No final da leitura há uma referência à ida 
de João  para o deserto. O  deserto é o lu-
gar onde Israel fez a sua experiência de 
encontro com o Deus libertador, onde sen-
tiu de forma especial o amor de Deus e 
onde o Povo assumiu o compromisso da 
aliança: é essa experiência que João vai 
fazer, vivendo em austeridade, vestindo 
com simplicidade  e alimentando-se com o 
essencial. 
“Quem virá a ser esta criança?” Cada um 
é único… Cada  recém-nascido é uma no-
va criatura de Deus… Cada um recebe de 
Deus uma  missão… Pensemos que cada 
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Adoração ao Santíssimo
Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h45

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

Ação Social
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

Acontece...
Terça-feira, 26, Festa de São José Maria, fundador da 

Opus Dei. Pelas 19h, toda a comunidade paroquial se 
associa à Solene Concelebração eucarística presidida 
pelo Rev.mo Padre Gonçalo Portocarrero.

- Dia 28 de Junho, às 19h, celebra-se a missa da vigília 
da Solenidade de São Pedro e São Paulo.

- Dia 29, Solenidade de São Pedro e São Paulo haverá 
missa às 10h e às 19h. Neste mesmo dia, às 16h30 pro-
ceder-se-á à benção das pastas. Às 19h terá ínicio o 
Arraial dos Santos populares.

- Reunião de Leitores e MEC's
Sábado, 30 de Junho, às 16h, reunião de Leitores e 
Ministros Extraordinários da Comunhão.

 Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 7 e 8 de Julho reverterão em favor 
das obras de requalificação das capelas mortuárias.

 Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 5,  das 10h45 às 18h45, tempo de Ado-
ração e Oração ao  Santíssimo Sacramento.

 Catequese
As inscrições para a Catequese paroquial encontram-se  
abertas. Todos  os adultos  que desejarem receber o sa-
cramento do  crisma ou confirmação deverão inscrever-
-se, no cartório paroquial.

- O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 

- Bar da Paróquia
O serviço de  bar da paróquia funciona todos os Domin-
gos e  dias Santos de  Guarda, no  hall do Centro paro-
quial, das 09h às 13h. Nele encontrará variedade de do-
ces e salgados. Pode também fazer, previamente, a sua 
encomenda.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor 
do necessário para o culto divino, para o apostolado, 
para o exercício da caridade e para a sustentação do 
clero.



São João: quem é, e o que nos pede
SNPC - 24.06.14

O capítulo primeiro do evangelho segundo 
Lucas narra a história do nascimento de 
João Batista, nome derivado do grego 
baptistes, isto é, aquele que batiza». O tex-
to conta o anúncio a Zacarias, seu pai, por 
parte do  anjo Gabriel. Refere ainda a ida-
de avançada dos pais, a esterilidade da 
mãe,  Isabel, o mutismo de Zacarias, a es-
colha do nome e o reconhecimento de Je-
sus, ainda no ventre de Maria, por parte de 
João, também por nascer.
João aparece nos evangelhos sinóticos 
(Marcos, Mateus e Lucas), no deserto de 
Judá, a anunciar o reino e o dia do juízo, 
apelando ao batismo e à penitência. O seu 
vestuário e  modo de vida recordam o pro-
feta Elias.
Lucas acrescenta algumas informações 
sobre os  seus ensinamentos: generosida-
de para  com os  pobres e  renúncia à vio-
lência e à opressão.
O Messias (Cristo) batizaria com o Espírito 
Santo e  com o fogo, razão pela qual o ba-
tismo de  João, um símbolo  do arrependi-
mento, era apenas uma preparação.
Quando Jesus se juntou àqueles que que-
riam ser batizados por João, este reconhe-
ceu-o como Messias, ou seja, ungido por 
Deus. Os evangelhos dão conta do grande 
número de pessoas que iam ver e ouvir 
João.
No evangelho segundo João, o Batista foi 
enviado por Deus para dar testemunho da 
luz. Depois de João Batista declarar que 
Jesus é  o «Cordeiro de Deus», este come-
ça a fazer os primeiros discípulos.
João  Batista  foi preso  por Herodes  Anti-
pas,  depois  de o ter  censurado  publica-
mente pela união adúltera e incestuosa 
com Herodíades. Da cadeia, João enviou 
os seus discípulos para perguntarem expli-
citamente a Jesus sobre se era o Messias. 
A resposta, afirmativa, foi clara para quem 
conhecia o Antigo Testamento.
O testemunho de Jesus sobre João faz de-
le o maior entre os nascidos de mulher. E 
a fama popular de João, enquanto profeta, 

era tão  grande, que os fariseus não ousa-
vam duvidar  da autenticidade da sua mis-
são.
Foi decapitado devido a uma promessa 
feita pelo rei Herodes durante uma orgia. 
A morte foi também atestada pelo historia-
dor Flávio Josefo,  que referiu a sua popu-
laridade e prestígio.
Os seus discípulos sobreviveram como 
grupo vários anos após a morte, chegando 
a lugares distantes. Apolo, que se tornou 
cristão em  Éfeso, conhecia  apenas o ba-
tismo de João.

«Quem é João Batista? Em primeiro lugar, 
é um crente empenhado em primeira pes-
soa num exigente caminho espiritual, feito 
de escuta atenta e constante da Palavra 
de salvação.
Além disso, ele testemunha um estilo de 
vida desapegado e pobre; demonstra 
grande coragem ao proclamar a todos a 
vontade de  Deus, até às  extremas conse-
quências. Não cede à fácil tentação de 
assumir um papel fundamental, mas com 
submissão humilha-se a si próprio para 
exaltar Jesus.
Como João Batista, também o catequista é 
chamado a indicar em Jesus o Messias 
esperado, o Cristo. A sua tarefa consiste 
em convidar a fixar o olhar em Jesus e a 
segui-LO,  porque só Ele é o Mestre, o Se-
nhor, o Salvador.  Como o Precursor, o ca-
tequista não deve exaltar-se a si próprio, 
mas a Cristo. Tudo deve ser orientado para 
Ele: para a sua vinda, presença e mistério.
O catequista deve ser a voz que transmite 
a Palavra, amigo que conduz ao Esposo. E 
contudo, como João, também ele é, num 
certo  sentido, indispensável, porque a ex-
periência da fé tem sempre necessidade 
de um mediador, que seja simultaneamen-
te testemunha.» 

João Paulo II - 10.12.2000

«São João Batista é, antes de mais nada, 
modelo de fé. Na esteira do grande profeta 
Elias, para ouvir melhor a Palavra do único 
Senhor  da sua vida, ele  deixa tudo e reti-
ra-se para o deserto, de onde fará ressoar 
o convite  a  aplanar  os caminhos  do Se-
nhor (cf.Mt 3, 3 ss.).
É modelo de humildade, porque responde 
a todos  os que veem nele não só um Pro-
feta, mas até o Messias: "Eu não sou 
Quem julgais; mas vem, depois de mim, 
Alguém cujas sandálias não sou digno de 

desatar" (Act 13, 25).
É modelo de coerência e de coragem 
quando defende a verdade, pela qual está 
disposto a pagar pessoalmente, com a pri-
são e a morte.» João Paulo II - 24.6.2001
«A vocação deste grande profeta consistiu 
em  preparar o caminho  para o nosso Se-
nhor. Também nós devemos, cada qual se-
gundo as suas forças e a sua vocação, 
anunciar Cristo no mundo hodierno (...).»

João Paulo II - 23.6.2004

«De  profeta  autêntico, João  deu testemu-
nho da verdade sem condescendências. 
Denunciou as  transgressões dos  manda-
mentos de  Deus, também quando os pro-
tagonistas eram os poderosos.
Assim, quando  acusou de adultério Hero-
des e  Herodíades, pagou  com a vida, se-
lando com o  martírio o seu serviço a Cris-
to, que é a Verdade em pessoa.
Invoquemos  a sua intercessão, juntamen-
te com a de Maria Santíssima, para que 
também nos nossos dias a Igreja saiba 
manter-se sempre  fiel a Cristo e testemu-
nhar com coragem a sua verdade e o seu 
amor a todos.» 

Bento XVI - 24.6.2007

«A "voz" do  grande profeta  pede que pre-
paremos o caminho ao Senhor que vem, 
nos desertos  de hoje, desertos exteriores 
e interiores, sequiosos da água viva que é 
Cristo.» 

Bento XVI - 9.12.2007

«Começando pelo aspeto externo, João é 
apresentado como uma figura muito ascé-
tica: vestido  de pele de camelo, alimenta-
-se de gafanhotos e mel selvagem, que en-
contra no deserto da Judeia. O próprio 
Jesus, certa vez, o contrapôs àqueles que 
se «encontram nos palácios dos reis» e 
que «usam roupas delicadas». O estilo de 
João Batista deveria chamar todos os cris-
tãos a escolher a sobriedade como mode-
lo de vida (...).» 

Bento XVI - 4.12.2011

«Nós vemos esta grande figura, esta força 
na  paixão, na resistência  contra os pode-
rosos. Interroguemo-nos: de onde nasce 
esta vida, esta interioridade tão forte, tão 
reta e tão coerente, empregue totalmente 
por Deus e para preparar o caminho para 
Jesus? A resposta é simples: da relação 
com Deus, da oração, que é o fio condutor 

de toda a sua existência.
João é o dom divino longamente invocado 
pelos seus pais, Zacarias e Isabel (cf. Lc 1, 
13); uma dádiva grande, humanamente 
inesperada, porque ambos eram de idade 
avançada e Isabel era estéril (cf. Lc 1, 7); 
mas a Deus nada é impossível (cf. Lc 1, 36). 
O anúncio deste nascimento verifica-se 
precisamente no contexto da oração, no 
templo de Jerusalém; aliás, acontece 
quando  Zacarias recebe o  grande privilé-
gio de entrar no lugar mais sagrado do 
templo para fazer a oferta do incenso ao 
Senhor (cf.Lc 1, 8-20).
Também o nascimento de João Batista é 
marcado pela oração: o cântico de alegria, 
de louvor  e de ação de graças  que Zaca-
rias eleva ao Senhor e que nós recitamos 
todas as  manhãs nas  Laudes, o «Benedi-
ctus», exalta a obra de Deus na história e 
indica profeticamente a missão do filho 
João: preceder o Filho de Deus que se fez 
carne, para lhe preparar as estradas (cf. Lc 
1, 67-79).
Toda a existência do precursor de Jesus é 
alimentada pela relação com Deus, de mo-
do particular o período transcorrido em 
regiões desertas (cf. Lc 1, 80); as regiões de-
sertas que são lugares de tentação, mas 
também lugares onde o homem sente a 
própria pobreza, porque desprovido de 
apoios e  certezas  materiais, e compreen-
de que o único ponto de referência sólido 
permanece o próprio Deus.
Mas  João  Batista não  é apenas  um  ho-
mem de oração, do contacto permanente 
com Deus, mas também um guia para esta 
relação. Citando a oração que Jesus ensi-
na aos  discípulos, o  «Pai-Nosso», o evan-
gelista Lucas anota que o pedido é formu-
lado pelos discípulos com estas palavras: 
«Senhor,  ensinai-nos a  rezar,  como  tam-
bém João ensinou aos seus discípulos» (cf. 
Lc 11, 1). (...)
A oração  não é tempo perdido, não é rou-
bar espaço às atividades, inclusive às 
obras apostólicas, mas é precisamente o 
contrário: se formos capazes de ter uma 
vida de oração fiel, constante e confiante, 
o próprio Deus dar-nos-á a capacidade e a 
força para viver de modo feliz e tranquilo, 
para  superar  as  dificuldades  e testemu-
nhá-lo com coragem. São João Batista in-
terceda por  nós, a fim de  sabermos  con-
servar sempre o primado de Deus na nos-
sa vida.» 

Bento XVI - 29.8.2012

um de nós é um pensamento de Deus, um 
projeto de Deus, é um ser maravilhoso que 
Deus criou com uma missão particular 
neste mundo. Sou querido e amado por 
Deus também eu. Que Ele me ajude a ser 
fiel.


