Encontro do Batismo do Senhor
11 de janeiro de 2015 - Ano B
Tema: O Filho amado do Pai
Acolhida: (Acolhida espontânea), ou:
É com alegria que acolhemos a todos para nos encontrarmos com Jesus Cristo, por meio
da Palavra. Celebrando o Batismo do Senhor, a Igreja convida-nos a refletir sobre a
nossa missão. Estamos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Motivando o encontro:
O relato do Batismo é fundamental para se entender a ação de Deus na humanidade. É
Deus que assume a condição humana em todos os sentidos, menos no pecado e que aos
poucos anunciará uma nova ordem na sociedade. Ouçamos.
Leitura do Evangelho: Mc 1, 7-11
Reflexão:
Jesus, que é imaculado, não tem necessidade de arrependimento algum. Mesmo assim,
ele recebe o batismo de João para se identificar com pecadores, como parte do plano
salvífico do Pai para conosco. Para dar o exemplo da importância do batismo que lava
os nossos pecados e nos faz compromissados com a sua missão.
“Tu és meu Filho amado" Eram palavras de Deus Pai, que proclamava a Jesus seu
verdadeiro Filho.
A voz do Pai, o batismo do Filho e a descida do Espírito marcam esse episódio como
uma revelação da própria Santíssima Trindade.
A pomba é usada como um símbolo para o Espírito Santo. A descida do Espírito retrata
uma presença gentil e pacífica, porém ativa, vindo para habitar em Jesus. Da mesma
maneira, o Espírito também está disponível a nós, pois Ele nos foi dado por Jesus. De
agora em diante, Deus estabelecerá uma comunicação permanente com o homem:
mediante seu Filho amado, entrega-lhe o Espírito e devemos escutá-lo.
Questionamento:
Vou viver a minha vida cristã coerente com meus compromissos do meu batismo, em
contínua conversão e dando testemunho de minha fé?
Contemplação: (Colocar uma música suave de fundo).
Em silêncio, com os olhos fechados contemplemos a cena do batismo de Jesus.
Preces:
1. Pela Santa Igreja de Deus, que cumprindo a ordem de Jesus, nos gerou nas águas do
Batismo, para que seja sempre a mais fiel testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor
e Salvador, rezemos ao Senhor. - Senhor escutai a nossa prece.
2. Por todos os que foram batizados na infância, para que redescubram, com alegria, o
significado de seu batismo como dom do amor de Deus, rezemos ao Senhor.

3. Pelos pais que batizarão seus filhos este ano, para que estejam conscientes da
responsabilidade que assumem, e, com o auxílio de Deus e da comunidade, seus filhos
possam crescer na fé, na esperança e no amor, rezemos ao Senhor.
(Outras intenções).
Oração:
Ó Pai, ouvi a oração que Vosso Espírito nos sugeriu; dai-nos a inteligência para
discernir Vossos planos de salvação e a coragem para vivê-los. Por Cristo, nosso
Senhor.
Compromisso da semana:
Rezar o Santo Rosário todos os dias pela Paz no mundo.
Encerramento:
Vamos rezar uma dezena do Rosário pedindo a intercessão de Maria para que,
fortalecidos na fé, testemunhemos Jesus Cristo.

