Encontro da Festa do Batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo
12 de janeiro de 2014 - Ano A
Tema: É preciso que se cumpra toda a justiça
Acolhida: (Fazê-la espontaneamente).
Ou: Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus que nos leva
a reconhecer o sentido profundo do nosso batismo.
Oração:
(Os participantes também podem colocar suas intenções).
Ó Pai, ensina-nos a cumprir toda a justiça, a exemplo de Jesus, fazendo-nos
solidários com quem se afastou de Ti e que necessita reencontrar-Te. Pedimos-Te
por Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Motivando o encontro:
Neste Evangelho, as palavras de Jesus apresentam o programa de toda a Sua
vida e ação: cumprir toda a justiça, isto é, realizar plenamente a vontade de Deus
e Seu projeto salvador.
Leitura do Evangelho: Mt 3, 13-17
Reflexão:
No encontro entre Jesus e João Batista nas margens do Rio Jordão, Jesus recebe
o batismo, mesmo diante da surpresa de João Batista, porque o seu batismo era
um batismo de arrependimento, de conversão e não era apropriado para Jesus.
Como lemos em Hebreus 4,15, Jesus era igual a nós exceto no pecado. A
resposta de Jesus deixa claro que Ele reconhece com este gesto estar fazendo a
vontade do Pai: “Por enquanto deixa como está! Porque devemos cumprir toda a
justiça” (v 15). No batismo, o Espírito de Deus foi manifestado e Jesus partiu para
a missão e assim testemunhou o projeto libertador do Pai, restaurando a
comunicação entre Deus e os homens, simbolizado no abrir dos céus, e, a partir
daí, todos ouvem a palavra de Deus.
Questionamentos:
- No Batismo passamos a fazer parte da família de Deus. A nossa comunidade
sente-se uma família?
- Como estou dando testemunho de uma pessoa que recebeu a graça do
Batismo?
Contemplação: (colocar uma música bem suave de fundo).
Fazer um momento de silêncio para tomarmos consciência de que somos povo
consagrado ao Senhor nosso Deus, em Cristo fomos batizados pela ação do
Espírito Santo. Por Ele tornamo-nos mensageiros da verdadeira justiça que deve
marcar o relacionamento humano e dar sentido último à nossa existência cristã.

Preces:
Senhor, pedimos que nos fortaleça em nossa caminhada de batizados e, como
tais comprometidos na missão de evangelizadores. Rezemos: Senhor, escutai a
nossa prece!
Senhor, que tenhamos sempre a coragem de testemunhar-Vos em todos os
ambientes que frequentamos, em especial no ambiente de trabalho. Rezemos:
Senhor, escutai a nossa prece!
Senhor, apesar das dificuldades do mundo de hoje que muitas vezes não Vos
reconhece como Senhor e Salvador, que estejamos sempre dispostos a seguirVos. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece!
(Os participantes do encontro podem fazer suas preces espontâneas)
Compromisso para a semana:
Podemo-nos comprometer ao longo desta semana:
- Ao longo desta semana vamo-nos informar sobre o que é preciso para alguém
ser batizado.
- Vamos procurar testemunhar o Cristo Salvador, com entusiasmo e decisão, em
todos os dias desta semana e de nossa vida.
Encerramento:
Peçamos a intercessão materna de Maria, para que sejamos corajosos em meio
às provações do mundo e sempre atentos ao chamado de Jesus. Rezemos uma
dezena do Rosário, entregando a Deus nossa semana e compromissos
assumidos.

