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Honremos, neste dia o baptismo de Cristo
Honremos, neste dia o baptismo de Cristo e
celebremos dignamente a sua festa.
Conservai a pureza de espírito e purificai-vos
sempre mais. Nada agrada tanto a Deus como a
conversão e a salvação do homem, para quem se
destinam todas estas palavras e mistérios. Sede
como astros resplandecentes no meio do mundo, isto
é, como uma força vivificante para os outros
homens. Se assim fizerdes, chegareis a ser luzes
perfeitas na presença daquela grande luz que
brilha no céu, iluminados mais claramente pelo
esplendor puríssimo da Trindade, da qual
recebestes até agora apenas um único raio
procedente da única Divindade, em Nosso Senhor
Jesus Cristo. A Ele a glória e o poder pelos séculos
dos séculos. Amen.
Ofício de Leitura

>>> Então compreendemos a grande humildade
de Jesus, Aquele que não tinha pecado, ao pôr-se
em fila com os penitentes, misturando-se entre eles
para ser baptizado nas águas do rio. E, agindo
assim, Ele manifestou aquilo que celebramos no
Natal: a disponibilidade de Jesus a imergir-se no
rio da humanidade, a assumir sobre si as faltas e as
debilidades dos homens, a compartilhar o seu
desejo de libertação e de superação de tudo o que
afasta de Deus e nos torna alheios aos irmãos.
Assim como em Belém, também ao longo das
margens do Jordão, Deus mantém a promessa de
assumir o destino do ser humano, e disto Jesus é o
Sinal tangível e definitivo. Ele cuidou de todos nós,
cuida de todos nós durante a vida, ao longo dos
dias.
Angelus, 07-01-2018

Santa Iria de Tomar, Virgem e mártir (+653)

JESUS IMERGE-SE NO RIO DA
HUMANIDADE

Na antiga Nabância (actual cidade de Tomar) nasceu
Iria, uma bela jovem. Desde cedo, Iria descobriu a sua
vocação religiosa e entrou para um mosteiro. A região
era governada pelo príncipe Castinaldo, cujo filho
Britaldo tinha por hábito compor trovas junto da igreja
de S. Pedro.
Um dia, Britaldo viu Iria e ficou perdidamente
apaixonado por ela. Ficou doente de amor e, em estado
febril e desesperado, reclamava a presença da jovem.
Temendo o pior, os pais foram buscá-la. Iria pediu-lhe
que a esquecesse, porque o seu coração e o seu amor
eram de Deus.
Britaldo concordou, sob a condição de que ela não
pertencesse a mais nenhum homem. Passados tempos,
Britaldo ouviu rumores infundados de que Iria tinha
atraiçoado a sua promessa e amava outro homem.
Furioso, seguiu-a num dos seus habituais passeios ao rio
Nabão, apunhalou-a e atirou o seu corpo à água.
O corpo de Iria foi levado pelas águas até ao Zêzere e
daí ao Tejo. Foi encontrado junto da cidade de Scalabis
(Santarém), encerrado num belo sepulcro de mármore. O
povo rendeu-se ao milagre e, a partir de então, a
cidade passou a chamar-se de Santa Iria, mais tarde
Santarém.
Cerca de seis séculos depois, as águas do Tejo voltaram
a abrir-se para revelar o túmulo à rainha D. Isabel, que
mandou colocar o padrão que ainda hoje se encontra na
Ribeira de Santarém. A comemoração litúrgica ocorre a
20 de Outubro.

Jesus quis receber o baptismo pregado e
administrado por João Baptista no Jordão. Tratavase de um baptismo de penitência: quantos se
aproximavam dele manifestavam o desejo de ser
purificados dos pecados e, com a ajuda de Deus,
comprometiam-se a encetar uma nova vida. >>>

Quem desce com fé neste lavacro de regeneração,
renuncia ao demónio e põe-se ao lado de Cristo,
renega o inimigo e reconhece que Cristo é Deus,
despoja-se da escravidão e reveste-se da
adopção filial.
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