
Firmados em sermos conduzidos pela força do Espírito Santo, empenhados e 
capazes de gestos concretos de bondade, misericórdia, perdão, solidariedade e 
amor, reflitamos juntos, para podermos ser testemunhas desta nossa fé. 

 Procuro renovar frequentemente as promessas do batismo? 
 De que forma sinto que o Espírito Santo me transforma? 
 Sinto que o batismo me convida a uma atitude constante de conversão 

renunciando ao mal? 
 Qual o significado e importância do batismo para mim? 
 Hoje, se pudesse decidir, desejava ser batizado? 

 

Peçamos a Deus aquilo que mais nos faz falta, não esquecendo de pedir ajuda 

para sermos fiéis à graça do batismo que recebemos. 

 

Sentindo-nos renascidos pela água do batismo e capacitados pelos dons do 

Espírito Santo, fechemos os olhos e rezemos juntos ao Pai 

 

Pai Nosso… 

 

Senhor, que a força do Espírito Santo infundido em nós no Batismo nos mude e 

transforme em Homens dignos da Tua Santidade. 

 

Santificados e renovados pela força do Espírito Santo, benzemo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

 

 

 

 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 

 

 

 
 

Semana de 9 a 15 de janeiro de 2022 
Festa do Batismo do Senhor – Ano C 

 

 

 

 
Escolhemos um local em nossa casa onde possamos estar em paz na presença de 

Deus e da nossa família. Procuremos Lc 3, 15-16.21-22 na Bíblia. Quando estivermos 

prontos, acendemos uma vela refletindo na oração desta semana 

 
Deslumbrados com a bondade, a mansidão e a simplicidade de Jesus, ungido pelo 
Espírito Santo, benzemo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

A “FORÇA” DO ESPÍRITO E A MUDANÇA DE VIDA 



Certos que o espírito de Deus ilumina a nossa vida, nos enche de paz e nos guia 
em segurança, louvemos a Deus (Letra do cântico “Espírito de Amor””) 

 

Comprometidos com Cristo, desde o dia do nosso batismo e revestidos pela 

abundância dos dons concedidos pelo Espírito Santo, partilhemos uns com os 

outros as maravilhas que reconhecemos como dádiva de Deus nas nossas vidas e 

que Lhe queremos agradecer. 

 
Vamos acolher e apreciar o texto de Lc 3, 15-16.21-22, que um de nós vai ler em 
voz alta 
Naquele tempo, 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 baptizo-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». 
 
Tentemos compreender e degustar estas palavras do Evangelho 
O povo respondeu ao convite de João para ser batizado mas não entendeu o seu 
significado radical: a mudança de comportamento deveria partir duma mudança de 
coração. O batismo de João era um rito externo que pressupunha e simbolizava 
uma purificação interna, uma conversão de vida que começa pelo arrependimento. 
Jesus entendeu o significado do batismo e veio para ser batizado. Segundo S. 

Mateus (3, 13-15) ao ver Jesus, João Baptista exerceu resistência em batizá-l’O, pois 
entendia que Ele, sendo quem era, não precisava de passar pelo batismo de 
arrependimento porque não tinha pecado. E é verdade. 
Apesar disto, Jesus entra na fila e não se colocou na fila dos fariseus, dos escribas 
ou daqueles que eram considerados como “bons” mas colocou-se na fila dos 
pecadores, dos desprestigiados e com má reputação que esperavam que João os 
batizasse para iniciarem uma vida nova, aligeirados do peso das culpas. Ao colocar-
se na fila dos pecadores, Jesus diz-nos que, desde o início da sua vida, quer estar 
ao lado dos pecadores que veio resgatar e libertar do pecado. Ensina-nos também 
que o batismo deve ir acompanhado duma constante necessidade de conversão, 
revisão e mudança de vida. Um batizado necessita de estar envolvido 
constantemente num estado de arrependimento, conversão, mudança de vida 
porque quanto mais nos aproximamos de Deus mais exigência descobrimos para a 
nossa vida e, se não mudarmos e não nos convertemos, entramos no caminho do 
comodismo e da indiferença. O batismo exige da nossa parte arrependimento e 
conversão. 
O batismo envolve sobretudo um movimento divino. Quando o céu se abriu, o 
resultado foi a descida do Espírito Santo, evidenciando que Jesus era o Messias, o 
Deus eterno encarnado. O ser humano não pode por si mesmo produzir a abertura 
dos céus nem a descida do Espírito Santo. Estes dois dependem do envolvimento 
de Deus que vem até nós no batismo. A descida do Espírito Santo sobre Jesus é 
pessoal, real, concreta, percetível e visível, pois veio em forma de pomba. O que 
importa para nós não é a forma como o Espírito desceu, mas a compreensão de que 
Ele realmente vem ao nosso encontro numa experiência pessoal, singular, 
particular e transformadora. 
A verdade é que da água todos nos lembramos mas do “Espírito Santo e do fogo” 
que nos deve transformar e que desce sobre nós, como sucedeu com Jesus, parece 
que ninguém o viu. No batismo de Jesus, deu-se início à Sua vida pública, ao 
testemunho, ao anúncio, deu-se uma viragem, fruto da força do Espírito Santo que 
desceu sobre Ele, em muitos batismos não é mais do que o regresso a uma vida 
escondida e sem consequências públicas e na comunidade. O Espírito que desceu 
sobre cada um de nós no batismo não nos é oferecido para que tenhamos algum 
prazer ou êxtase mas vem capacitar-nos para a missão. O Pai tem um propósito 
missionário específico para cada um de nós e nós, como filhos muito amados d’Ele, 
recebemos, por meio do Espírito, força e ousadia para cumprir esse propósito. 
Não deixemos que o fogo do Espírito Santo se apague em nós, mas que nos conduza 
a viver a nossa condição de batizados em comunidade e numa constante atitude de 
conversão e arrependimento. 

O amor que o Espírito me dá,  

a força que tem p’ra mudar, 

quando me afasto ensina-me a caminhar, 

a minha vida nas mãos de Deus quer ficar. 

Ó sol da minha vida, quantas vezes  

me senti perdido, cego na escuridão,  

sem encontrar um caminho? 

 

Vem Espírito de Amor, ilumina a minha vida, 

vem encher de calor esta alma sofrida. 

 

O fogo que desceu do céu, mostra como 

falar de Deus 

sem medo, sem vergonha eu quero gritar, 

Senhor, meu Deus, a Ti sempre quero 

amar. 

Sinto a Tua força, enches-me com a Tua 

paz, 

sei que estou seguro, sempre me guiarás. 


