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Baptismo de Jesus
Ano c

A Liturgia de hoje apresenta-nos
o início da vida pública de Jesus.
Tudo começa com o BATISMO DE JESUS,
cuja festa hoje celebramos.
A 1ª Leitura fala de um misterioso "Servo"
escolhido por Deus e enviado aos homens
para instaurar um mundo de justiça e de paz. (Is 42,1-4.6-7)
A 2ª Leitura ensina que Deus ama todos os homens e todas as
mulheres. A trodos Deus quer salvar. O coração de Deus é espaço onde nenhuma barreira é colocada. At 10, 34-38).
No Evangelho temos o Baptismo de Jesus.
Jesus aparece como o Filho enviado pelo Pai do Céu, sobre
quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação
dos homens. (Lc 3. 15-16.21-22)
O Baptismo de Jesus foi acompanhado de 3 acontecimentos:
1º - "Os céus abriram-se...": Deus encerrou o seu silêncio...
abriu o seu coração e fez compreender que sempre foi e
quer continuar a ser amigo dos homens:
É o momento da reconciliação entre o céu e a terra, entre
Deus e os homens...
- "O Espírito Santo desceu em a forma de Pomba":
2º - "Ouviu-se uma voz, vinda do céu...":
Havia 300 anos que o povo não ouvia a voz de Deus, pelos profetas...

Ao enviar o Espírito Santo sobre Jesus, Deus voltou a falar com os homens...
3º - Era a SANTÍSSIMA TRINDADE ( Pai, Filho e Espírito
Santo) presente...comemorando o grande acontecimento.
O Batismo que João Batista administrava, no Rio Jordão, não
era um sacramento...
(Os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo).
O Baptismo que João administrava
- era uma cerimónia de iniciação e de preparação para a Comunidade Cristã;
- era um convite a renunciar ao pecado, e à conversão a uma
vida nova.
- era uma antecipação do Baptismo cristão, na "água e no Espírito Santo".
O que significa o Batismo para nós?
- Sem Batismo não há vida cristã.
- A Nicodemos, Jesus afirmou: "Só se salvará quem renascer
de novo, pela água e pelo Espírito Santo"
- Na Ascensão, Jesus recomendou: "Ide... Batizai todas as
pessoas… e quem acreditar será salvo…"
- São Paulo resumiu as obrigações e as esperanças dos cristãos, com estas palavras:
"Pelo batismo, fomos adotados filhos de Deus..."
O que é que o Baptismo realiza em cada pessoa?
- Ele lava a mancha do pecado original...
- Dá uma vida nova...
- Torna-nos membros do Povo de Deus e da Igreja...
- Torna-nos Filhos de Deus e herdeiros do céu.
- Ele é um COMPROMISSO de servir a Deus, com fidelidade.
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Tudo o que o Baptismo realiza em cada pessoa, realiza-o
Cristo com SINAIS:
- através de PALAVRAS (eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo);
- através de GESTOS escolhidos por Deus (derramando água
na cabeça do baptizando);
- através de PESSOAS escolhidas por Deus (sacerdotes, diáconos ou por uma pessoa baptizada, em caso de necessidade grave…);
………..
E o que é que o Baptismo representa para nós?
Olhando o nosso país: a grande maioria das pessoas são batizadas...
Muitos fazem questão de batizar os seus filhos...
Mas a triste realidade é que a maioria dos nossos cristãos, de
cristãos só têm o batismo que ignoram, e mais nada.
Para ser cristão, bastará apenas receber o Baptismo?
Ninguém duvida do valor e da eficácia do Batismo dado às crianças, mas a Igreja pergunta-se:
"Será oportuno batizar as crianças, se os pais não praticam os
seus deveres religiosos, não vivem o seu batismo, e não se
preocupam com a formação religiosa de seus filhos?"
O que importa, não é marcar a data do baptismo,
mas percorrer um caminho de fé...
SER CRISTÃO: é muito mais do que uma cerimónia religiosa... ou uma festa de família.
O BAPTISMO torna-nos:
- CRISTÃOS: seguidores de Cristo...

- Para ser cristão, é preciso:
- Conhecer: estudar... ler... participar na catequese... nos encontros de formação…
- É preciso Participar nos sacramentos …..
- É preciso Viver: o amor, o perdão, a fraternidade...
- É preciso Anunciar: pela palavra, pela oração, pela acção...
- É preciso ser Membros do GRUPO de Cristo (numa COMUNIDADE que é a paróquia)
Queremos ser cristãos verdadeiros, conscientes e responsáveis.
Queremos viver o nosso Batismo, com os compromisos que
assumimos.
Neste dia, agradeçamos o grande dom do nosso Baptismo...
e peçamos forças para sermos fiéis
ao COMPROMISSO assumido.
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