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BATISMO
DE JESUS

Isaías 40, 1-5.9-11
Salmo 103 (104)

Tito 2, 11-14; 3, 4-7

Lucas 3, 15-16.21-22

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Conhecer

a dinâmica

sinodal em curso

na Igreja Católica
— sinodoembraga.pt

Um salto da infância para a idade

adulta permite-nos celebrar, neste
domingo, o Batismo de Jesus.
Acontecimento propedêutico,
que confirma a ‘epifania’ ou
manifestação do Messias. Nele, a
salvação é oferecida a todos, graça
que recebemos «pelo batismo da
regeneração e renovação do Espírito
Santo». O profeta tinha preparado
e anunciado essa Boa Nova: «Eis o
vosso Deus». Sim, Jesus Cristo está no
meio de vós, «Ele batizar-vos-á com
o Espírito Santo». O Batismo faz-nos
participantes da mesma vida daquele
cuja filiação divina, enquanto orava, é
revelada nas margens do rio Jordão.
Todos os seres, «se mandais o vosso
espírito, retomam a vida e renovais a
face da terra». Bendigamos ao Senhor,
fonte da vida e da salvação!

“Ele batizar-vos-á
com o Espírito Santo”
O Espírito Santo é o protagonista da

vida. Sendo o princípio vital, é também
o caminho para reencontrar a vida.
Por isso, falamos de regeneração e de
renovação. É o desafio deste tempo: a
regeneração pessoal e a renovação
da Igreja. Esta ‘série’ quer despertar
o protagonismo do Espírito, na vida
pessoal e comunitária. Estamos em

‘Uma Igreja diferente’,
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Sem o Espírito,
não haverá
Sínodo

O Espírito Santo faz muito mais do que

caminhada sinodal, um verdadeiro

a água, coloca o divino e o humano

teste à nossa disponibilidade em

em comunhão. O mesmo fogo de

acolher o dinamismo vital do Espírito

amor que concebeu no seio de Maria

Santo. O Sínodo não é uma recolha

e inundou de luz a manjedoura de

de opiniões ou uma votação. Lembra

Belém, uniu para sempre o humano

o Papa Francisco que sem o Espírito,

e o divino, e agora, pelo batismo,

não haverá Sínodo. Precisamos de o

consagra-nos como filhas e filhos

acolher como protagonista, permitir

amados de Deus, herdeiros da vida

que seja nosso companheiro, na

eterna. O amor de Deus manifesta-se

oração e na escuta, no diálogo e no

em nós «pelo batismo da regeneração

discernimento dos sinais dos tempos.

e renovação do Espírito Santo».

