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Batismo de Jesus - Renascer pela Água - 

https://www.youtube.com/watch?v=TBvXVr83gnw  

1) Oração 

 

Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso 

povo. Concedei aos vossos servos e servas uma fé tão firme, que nos deixemos conduzir 

por ele e cheguemos à glória prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

 
2) Leitura do Evangelho (João 1, 29-34) 

 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João - 29No dia seguinte, João viu 
Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30É 
este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe 

https://www.youtube.com/watch?v=TBvXVr83gnw


antes de mim. 31Eu não o conhecia, mas, se vim batizar em água, é para que ele se torne 
conhecido em Israel. 32(João havia declarado: Vi o Espírito descer do céu em forma de 
uma pomba e repousar sobre ele.) 33Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar 
em água disse-me: Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no 
Espírito Santo. 34Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus . Palavra da 
salvação. 

 
3)Reflexão                                                                                

* No Evangelho de João história e símbolo se misturam. No texto de hoje, o simbolismo 

consiste sobretudo em evocações de textos conhecidos do Antigo Testamento que 

revelam algo a respeito da identidade de Jesus. Nestes poucos versos (João 1,29-34) 

existem as seguintes expressões com densidade simbólica: 1) Cordeiro de Deus; 2) Tirar 

o pecado do mundo; 3) Existia antes de mim; 4) A descida do Espírito sob a imagem de 

uma pomba; 5) Filho de Deus.                                              

* 1. Cordeiro de Deus. Este título evocava a memória do êxodo. Na noite da primeira 

Páscoa, o sangue do Cordeiro Pascal, passado nas portas das casas, tinha sido sinal de 

libertação para o povo (Ex 12,13-14). Para os primeiros cristãos Jesus é o novo Cordeiro 

Pascal que liberta o seu povo (1Cor 5,7; 1Pd 1,19; Ap 5,6.9).                                

 



 

* 2. Tirar o pecado do mundo. Evoca a frase tão bonita da profecia de Jeremias: 

“Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmãos dizendo: “Procure conhecer a 

Javé” Por que todos, grandes e pequenos, me conhecerão, pois eu perdôo suas culpas e 

esqueço seus erros” (Jer 31,34).                                         

                                                                                                 
* 3. Existia antes de mim. Evoca vários textos dos livros sapienciais, nos quais se fala da 

Sabedoria de Deus que existia antes de todas as outras criaturas e que estava junto de 

Deus como mestre-de-obras na criação do universo e que, por fim, foi morar no meio do 

povo de Deus (Prov 8,22-31; Eclo 24,1-11). 

                 
* 4. Descida do espírito como imagem de uma pomba. Evoca a ação criadora onde se 

diz que “o espírito de Deus pairava sobre as águas “ (Gn 1,2). O texto de Gênesis sugere 



a imagem de um pássaro que fica esvoaçando em cima do ninho. Imagem da nova criação 

em andamento através da ação de Jesus. 

 

* 5. Filho de Deus: é o título que resume todos os outros. O melhor comentário deste 

título é a explicação do próprio Jesus: “As autoridades dos judeus responderam: "Não 

queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia: tu 

és apenas um homem, e te fazes passar por Deus." Jesus disse: "Por acaso, não é na Lei 

de vocês que está escrito: 'Eu disse: vocês são deuses'? Ninguém pode anular a 

Escritura. Ora, a Lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi 

dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de 

blasfêmia, se eu digo que sou Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não 

precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar 

em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão, de uma vez 

por todas, que o Pai está presente em mim, e eu no Pai." (Jo 10,33-39).

5) Oração final                                                                       

Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo 

braço lhe deram a vitória. (Sl 97, 1) 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21)    

     “AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos 

domingos rezamos missa por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se 

cada um que visita esta página doar apenas R$-50,00 por mês já daria para pagar as 

nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... Pouco com Deus é muito e 

muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA 

CONTINUARMOS O TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. 

PRECISAMOS DE SUA AJUDA! 

 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 

         
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  
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 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158 

 
 

 

 

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158

