
Expomos as fotografias do nosso batismo (se tivermos) e, com base nas seguintes 
pistas para reflexão e diálogo em família, tentemos explorar o texto bíblico e 
como o vivemos 

 Sinto que pelo batismo estou ungido pelo Espírito Santo? 
 Reconheço que o Espírito Santo me pode transformar? 
 O que faço para deixar o Espírito Santo atuar em mim? 
 Qual a situação em que mais senti a presença do Espírito Santo? 
 Sinto que o bem que realizo é fruto do Espírito Santo em mim ou é só 

fruto das minhas capacidades? 

A oração impele-nos para a ação, colocando em prática aquilo que meditamos e 
escutamos. Dizem-nos os textos da oração desta semana que, pela força do 
Espírito Santo, “Jesus passou fazendo”. 
Concretamente, o que vamos fazer esta semana para nos assemelharmos a Jesus? 
 

Agora, de mãos dadas, pedimos a Deus o que mais desejamos para os outros, 
para a nossa família e para cada um de nós, sem esquecer todos aqueles que 
não se deixam transformar pelo Espírito Santo para fazerem o bem. 

Podemos continuar de mãos dadas e rezamos a oração que Jesus nos ensinou: 

Pai Nosso… 

Que revestidos pelos dons do Espírito Santo, concedidos por Deus na unção do 
batismo, possamos irradiar amor, compreensão, entreajuda e diálogo na nossa 
família e nas nossas interações sociais. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. 

 E, para terminar, se ninguém tiver mais nada a dizer, benzemo-nos, enquanto 
olhamos uns para os outros e nos sentimos unidos com Ele. 

 

 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 

 

 

 

Semana 10 a 16 de janeiro de 2021 
                           Festa do Batismo do Senhor 
 

 

 
 
Temos que preparar o local onde vamos orar. 
O mais importante é que estejamos confortáveis e sem distrações. 
Precisamos duma Bíblia, duma vela e, se for possível, fotografias dos nossos 
batismos. 
Quando estivermos prontos e sem distrações, acende-se a vela. 
 

Ungidos pelo Espírito Santo para fazer o bem 



Para darmos início à nossa oração, benzemo-nos … 

 

É preciso parar para nascer de novo, esquecer a lufa-lufa diária e pensarmos em 
nós e na nossa relação com Jesus… Isaías 12, 2-3.4bcd.5-6 

 

O que recebemos de Deus é bênção para cada um de nós. O que somos, o que 
temos, o que não temos, a abundância ou a falta dela também são bênçãos. Aqui 
e agora, cada um de nós é convidado a agradecer a Deus, em voz alta, revelando 
a nossa gratidão por todas as coisas, pequenas ou grandes, que acontecem na 
nossa vida. 

Um de nós lê a passagem bíblica em voz alta, preferencialmente da Bíblia: 

Mc 1, 9-10; At 10, 37-38 

 
«Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por 
João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como 
uma pomba, descer sobre ele. 
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
batismo que João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de 
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo 
demónio, porque Deus estava com Ele». 
 
Tentemos perceber melhor o que o texto nos pode dizer 

O batismo de Jesus é a porta que abre o céu, de onde surge a voz do Pai que 
confirma a missão e a condição de Jesus. Ele veio para salvar o povo e é o Filho bem 
amado do Pai. Depois do batismo Jesus, cheio do Espírito Santo, começou então a 
Sua vida pública, anunciando a todos a Boa Notícia da chegada do Reino de Deus. 
Jesus começou assim a obra que o Pai lhe confiou, e fê-lo ajudado pela força do 
Espírito Santo que O revestiu no dia do Seu batismo. 
Pelo batismo nascemos de novo. Jesus disse a Nicodemos que “é preciso nascer de 
novo”. Estas palavras de Jesus acontecem quando alguém é submerso nas águas do 
batismo, porque o batismo faz-nos nascer de novo, é um segundo nascimento que 
acontece depois do primeiro, daquele que aconteceu quando a nossa mãe nos deu 
à luz. No batismo, é Deus que nos dá luz, ilumina-nos e infunde em nós o seu Dom, 
o Espírito Santo. 
Pelo batismo somos consagrados. A unção com o óleo santo é um sinal visível da 
presença do Espírito Santo em nós. Uma mancha de óleo nunca se tira; o Espírito 
fica connosco, faz de nós um templo Seu, enriquece-nos com os seus dons e realiza 
em nós a obra de conformação com Cristo. 
Pelo batismo somos enviados. Como Jesus, cheio do Espírito, foi enviado a anunciar 
o Reino, também os batizados têm uma missão. Somos participantes da missão de 
Cristo. Aqueles que vivem segundo o Espírito irradiam um estilo de viver, de estar 
com os outros de ver e ler os acontecimentos e a história da humanidade, 
semelhante a Jesus. 
Pelo batismo somos chamados a viver segundo o Espírito. Pela força do Espírito 
Jesus “passou fazendo o bem”, curando, perdoando, ajudando, praticando a 
misericórdia, o amor, a verdade e a justiça. 

(Quem conhecer pode cantar o cântico “Em nome do Pai”) 
 
Em nome do Pai, em nome do Filho,  
em nome do Espírito Santo, estamos aqui, 
 
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar: 
Estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. 
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:  
e aclamar Deus Trino de Amor. 
 

As primeiras letras designam o livro, o primeiro número indica o capítulo e 
depois os versículos; neste caso, são dois trechos de dois livros diferentes. 

 

Deus é o meu Salvador, 
tenho confiança e nada temo. 
O Senhor é a minha força e o meu louvor. 
Ele é a minha salvação. 
  
Tirareis água, com alegria, das fontes da salvação. 
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome, 
Anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 
proclamai a todos que o seu nome é santo. 
 


