ENCONTRO 11 / 05 JAN

ELE BAPTIZAR-VOS-Á
COM O ESPÍRITO SANTO E COM O FOGO

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
Momento de silêncio.
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
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 batizo-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 batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o batismo,
Jesus também foi batizado;
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».

(Lc 3,15-16.21-22)

•
•

Qual a atitude do povo? O que queria ver confirmado?
Qual o significado de Jesus ter recebido o batismo de João?

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

O batismo é na sua essência uma experiência comunitária. Implica, envolve uma participação ativa na vida da Igreja, não se

restringindo a uma participação passiva nas diferentes celebrações que a paróquia disponibiliza durante o ano litúrgico. O Papa
Francisco ao convocar o Sínodo sobre a sinodalidade na Igreja
desafia todos a olharmos o modo como “caminhamos juntos”.
Talvez seja de todo oportuno de parafrasear John F. Kennedy: “Pergunta não o que a Igreja pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer
pela Igreja?”
4º Passo Oratio / Oração
Vós que fostes batizados em Cristo,
estais revestidos da luz. Aleluia. Aleluia!
1. A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca. R:
2. A minha alma gloria-se no Senhor:
ouçam e alegrem-se os humildes. R:
3. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. R:
4. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos,
e os ouvidos atentos aos seus rogos. R:
(Salmo 33(34))

5º Passo Contemplatio / Contemplação
O Messias é o único Rei que não reina desde fora”. (Emmanuel Levinas)

Ser batizado é estar aberto a este Pentecostes, a este lume novo,
esta Páscoa do Espírito que desce no nosso Batismo como nova criação.
6º Passo Discretio / Discernimento
No início de um novo ano.
«Seria muito mais fácil teres contigo apenas pessoas que não gostam de pressas, que querem apenas “andar a reboque”, ser ajudadas ou socorridas, ou apenas receber. Poderias, assim, brincar ao
irmão mais velho, a ser indispensável.
A tua tarefa é mais a de formar pessoas responsáveis, que querem
estar direitas nas usas próprias pernas, homens dignos desse nome.
É, muito difícil, mas deves tomar a decisão de ajudar os outros a saírem do próprio torpor, a pensarem por si próprios, a organizaremse por si mesmos, a combaterem por si próprios e, se necessário, a
irem contra as tuas ideias.
Então, serás verdadeiramente feliz ao vê-los a crescer juntamente
contigo.»
[Card. François Xavier Van Thuam. “Spera in Dio!” Citá Nuova. Roma 2008. Pg. 42]

7º Passo Actio / Acção
“O céu abriu-se… O Espírito Santo desceu sobre Jesus… Do céu fezse ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a
minha complacência». O que aconteceu em Jesus aconteceu em
cada um e cada uma de nós. Como Cristo, fomos batizados; como a
Ele, a voz do Pai nos disse: Tu és o meu filho amado, tu és a minha
filha amada! Esta voz fala-nos sempre: ela recorda-nos a nossa dignidade de filhos e de filhas de Deus, ela envia-nos a gritar aos nossos

irmãos: “Sois os bem-amados do Pai!” Nós batizados, que fomos enxertados no Espírito Santo, mas que temos medo do futuro, neste
novo ano de 2022 escutemos esta voz que nos diz: “Tu és o meu
filho, tu és a minha filha, eu estou contigo, em ti pus toda a minha
complacência!”
Sejamos ternura, bondade e misericórdia para os outros…

