ENCONTRO 14 / 09 JAN

Da necessidade
de ser batizado por Jesus
Oração inicial
«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;
e renovareis a face da terra.

1º Passo Statio / Preparação
Cântico:

Vós que fostes baptizados em Cristo,
estais revestidos da luz.
Aleluia. Aleluia.

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser baptizado por
ele. 14 João opunha-se, dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser baptizado por
ti, e Tu vens a mim?» 15 Jesus, porém, respondeu-lhe: «Deixa por agora. Convém
que cumpramos assim toda a justiça.» João, então, concordou. 16 Uma vez baptizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus
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descer como uma pomba e vir sobre Ele. 17 E uma voz vinda do Céu dizia: «Este é o
meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado.»
(Mt 3,13-17)

•
•
•

•
•
•

Em quantas partes é possível dividir o texto?
Quais as características fundamentais do batismo de João (Ver Lc 3,3-14)
O fato de Jesus ter permitido a João batizá-lo, aparentemente, coloca um
problema teológico para João Batista e até para os leitores de S. Mateus. Em
que medida é que Jesus precisava do batismo de João?
Se João se considerava não digno de desapertar as correias das sandálias de
Jesus, qual a razão pela qual Jesus procurou ter o batismo de João?
O que queria Jesus significar com a expressão: «Deixa por agora. Convém que
cumpramos assim toda a justiça.»?
Que diferenças existem entre o Batismo de João e o Batismo cristão?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
•

Aquilo que me é pedido é que corresponda ao amor do Pai, acolhendo a sua
oferta de salvação e seguindo Jesus. Tenho renovado diariamente o meu compromisso batismal e percorrido, com coerência, esse caminho que Jesus me
veio propor?

•

É uma atitude de entrega incondicional, de confiança absoluta que eu assumo
na minha relação com Deus? O projeto de Deus é, para mim, mais importante
de que os meus projetos pessoais ou do que os desafios que o mundo me faz?

4º Passo Oratio / Oração
Senhor nosso Deus:
Pelo vosso poder invisível,
realizais maravilhas nos vossos sacramentos.
Ao longo dos tempos preparastes a água
para manifestar a graça do Baptismo.
Logo no princípio do mundo,
o vosso Espírito pairava sobre as águas,
prefigurando o seu poder de santificar.

Nas águas do dilúvio
destes-nos uma imagem do Baptismo,
sacramento da vida nova,
porque as águas significam ao mesmo tempo
o fim do pecado e o princípio da santidade.
Aos filhos de Abraão
fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho,
para que esse povo, liberto da escravidão,
fosse a imagem do povo santo dos baptizados.
O vosso Filho Jesus Cristo,
ao ser baptizado por João Baptista nas águas do Jordão,
recebeu a unção do Espírito Santo;
suspenso na cruz,
do seu lado aberto fez brotar sangue e água
e, depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos:
«Ide e ensinai todos os povos
e baptizai-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.»
Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja
e dignai-Vos abrir para ela a fonte do Baptismo.
Receba esta água, pelo Espírito Santo,
a graça do vosso Filho Unigénito,
para que o homem, criado à vossa imagem,
no sacramento do Baptismo
seja purificado das velhas impurezas
e ressuscite homem novo pela água
e pelo Espírito Santo.
(Oração do Ritual do Baptismo)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
“Jesus foi batizado e, saindo da água, viu rasgarem-se os céus e o Espírito descer
para Ele como uma pomba. Os céus rasgam-se como se já não pudessem abarcar
um amor que não se pode conter, abrem-se como os braços da amada para o seu
amado.

Deste céu aberto vem, como pomba, a vida de Deus. Pousa sobre ti, envolve-te,
entra em ti e, pouco a pouco, modela-te, transforma os teus pensamentos, afetos,
esperanças, segundo a lei doce, exigente, serena do verdadeiro amor.
O termo grego “batismo” significa imersão; quem é batizado é imergido em Deus.
Mas o que aconteceu um dia, naquele rito longínquo, continua a acontecer em
cada nosso dia.
Neste momento, em cada um dos nossos momentos, estamos imersos em Deus
como dentro do nosso ambiente vital, dentro de uma nascente que continua a
jorrar, ventre que alimenta, aquece e protege. E faz nascer.
É um Batismo que recebo agora, um Batismo existencial, quotidiano, no qual continuo a nascer, a ser gerado por Deus: «Todo aquele que ama nasceu de Deus e
chega ao conhecimento de Deus» (1Jo 4,7). Amar faz nascer, volta a impelir o motor
da vida.
Ser batizado é estar imerso no amor, nascer novo e diferente, nascer com a respiração do céu.

(P. Ermes Ronchi In "Avvenire")

6º Passo Actio / Acção
A Incarnação é um mergulho de Deus na humanidade, uma imersão no meio dos
homens para ser o Emanuel, isto é, Deus connosco, Deus com os seus filhos. A
Epifania é um mergulho de Deus no meio de todos os homens, qualquer que seja
o seu país, qualquer que seja a sua cultura.
Neste domingo do Batismo do Senhor, como não fazer memória do nosso próprio
batismo? Medita sobre o significado de ser batizado, de seres imerso na nova
água do amor de um Deus-Trindade.
Ser batizado é o desafio de uma vida inteira de configurar o meu modo de pensar,
viver com o modo de Jesus Cristo. Por maioria de razão este deverá ser um objetivo a concretizar durante esta semana.

