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12369. Liturgia - 2ª feira - 08-01-2018 - Batismo do Senhor! - Is 42, 1-4.6-7: Sl 28; At 10, 34-38; Mc 1, 7-11 João Batista pregava, dizendo: “Depois de mim virá alguém mais forte
do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas
sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito
Santo”. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e foi batizado
por João no rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e
o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: “Tu
és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer”.
Recadinho: - Sei quando fui batizado? - Que lugar ocupa o Espírito
Santo em minha vida? - Minha presença manifesta a ação do Espírito
Santo que age em mim? - Procuro ser humilde? - Reflito agora sobre
alguns gestos meus que demonstram minha Fé.
12370. Batismo de Jesus! - Jesus foi ao encontro de João, no Rio Jordão, para ser batizado por ele. É claro que
Jesus não tinha necessidade deste que era apenas um símbolo de purificação. Jesus quis ser batizado porque
ainda não se manifestara como o Messias. Não convinha, pois, que fosse diferente dos outros. Também Ele se
submeteu à missão desempenhada pelo precursor! Faz-se batizar não por necessidade, mas: Porque representava
a humanidade pecadora; Para dar um grande exemplo de humildade; Para dar à água o poder de lavar a alma;
Para valorizar a obra que João realizava! Com sua atitude humilde, atrairia outros para o batismo de penitência!
Santifica a água, instituindo o Batismo, cuja necessidade mais tarde mostraria a todos!
12371. Batismo de Jesus - Ele é reconhecido por João - O Espírito de Deus fez com que João reconhecesse
Jesus, que se aproximou dele, pedindo o batismo. João se entusiasma e, com uma pergunta retórica, manifesta a
Jesus o desejo que sente de ele receber o batismo espiritual. Jesus submeteu-se a tudo o que a lei prescrevia e diz
bem claro: “Convém que cumpramos toda a Justiça!” Submetendo-se, admite que a lei antiga era uma
preparação para a nova. A missão de João era preparar a vinda do Messias. Ambos precisavam cumprir a Justiça!
12372. Batismo de Jesus - Cumprir a Justiça! - “Cumprir a Justiça” significa realizar com perfeição a santa
vontade de Deus. Jesus e João estavam agindo sob as ordens de Deus. E tudo devia se realizar da melhor
maneira possível. E cumprir a Justiça implica em sujeitar-se à vontade de Deus.
12373. Batismo de Jesus - O Espírito desceu sobre Ele! - Quando João terminou de batizar Jesus, os Céus se
abriram e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma de pomba. Com essa manifestação de Deus, Jesus foi
glorificado. Justo Ele, que tantas vezes sofreria humilhações! O “Espírito de Deus” é o Espírito Santo, a terceira
pessoa da Santíssima Trindade. Foi o Espírito que realizou a concepção milagrosa do Filho de Deus no seio da
Virgem Maria (Mt 1, 18-20). Assim como foi obra do Espírito o início da vida de Jesus, assim também foi obra
d´Ele o começo da missão do Messias.
12374. Batismo de Jesus - O Espírito desceu em forma de pomba! - Uma grande Luz brilhou no Céu, como se o
Céu se abrisse! E todos viram o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de pomba, a pomba, sempre
símbolo da Paz, do Amor puro, da Inocência, da Simplicidade (Cântico dos Cânticos 2, 14). O Espírito Santo
ilumina os corações, transmite a Luz divina, restaura a Paz, ensina a vida de Simplicidade e Inocência.
12375. Batismo de Jesus - Eis o meu servo! - Jesus é o Filho de Deus no sentido estrito. Estas palavras divinas
são como que o eco de um trecho do profeta Isaías que profetizou: “Eis o meu servo, que eu amparo, o meu
eleito, delícia do meu coração! Coloquei sobre Ele o meu espírito e Ele levará o direito às nações!” (Is 42, 1).
12376. Batismo - Jesus faz-se humilde! - Muitas vezes teremos de nos sujeitar às exigências que podem parecer
não estarem em consonância com nossa dignidade. E, ao agirmos, temos em Jesus o exemplo de humildade. A
atitude humilde de Jesus recebeu a recompensa. Sendo humildes diante do próximo, Deus nos exaltará!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco::
contato@aparecidadasaguas.com
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