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RENOVAÇÃO 
INADIÁVEL  

[Se for possível, acender uma ou várias velas de batismo]

SAUDAÇÃO
Assim se manifesta o Filho de Deus: tomou a nossa humanidade, fez-se 
nosso irmão; e fez-nos filhos de Deus, para sermos salvos no amor. No 
Batismo de Jesus, manifesta-se o amor do Pai, que declara Jesus como 
Filho muito amado, e a unção do Espírito Santo que o envia em missão. 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

RECORDAMOS O BATISMO
> Deus nosso Pai, és a fonte da Vida; sem cessar, nos fazes renascer no 
teu amor. Ao teu Filho batizado nas águas do rio Jordão manifestaste a 
tua ternura: é o teu Filho muito amado. E desde o dia do nosso Batismo 
também nós somos teus filhos eternamente amados. Renova em nós a 
força viva da tua presença e do teu amor. Ámen. 

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS 
[capítulo 3, versículos 15 a 16 e 21 a 22]

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 batizo-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».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
A tradição do batismo, como ritual de purificação e de iniciação, é uma 
prática ancestral descrita em várias culturas. Há, porém, uma novidade 
introduzida por Jesus Cristo: a consagração pelo Espírito Santo. 
O Espírito Santo faz muito mais do que a água, coloca o divino e o 
humano em comunhão. O mesmo fogo de amor que concebeu no seio 
de Maria e inundou de luz a manjedoura de Belém, uniu para sempre o 
humano e o divino, e agora, pelo batismo, consagra-nos como filhas e 
filhos amados de Deus, herdeiros da vida eterna. 
«O céu abriu-se» é para dizer que se abriu o coração de Deus. E quanto 
isso acontece, quando se abre o coração do Pai, surge o Espírito Santo 
e a ‘voz’ que identifica Jesus Cristo como Filho muito amado, e hoje nos 
identifica como filhos muito amados. 
Com Jesus Cristo, ser batizado é compreender que toda a nossa 
existência surge do amor, é sustentada pelo amor e tem como finalidade 
o amor. Quem pensa que viver o batismo e ser católico é cumprir uma 
série de regras estabelecidas pela Igreja está muito enganado. O cristão 
é aquele que, tendo feito a profunda experiência de ser filho amado de 
Deus, sente também o forte desejo de amar a Deus e de o tornar visível 
no amor aos irmãos. Viver o batismo e ser católico é um compromisso 
de autêntica fraternidade.

RENOVAMOS O NOSSO BATISMO
> Credes em Deus, Pai, criador do céu e da terra? TODOS: Sim, creio.
> Credes em Jesus Cristo, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, 
padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à 
direita do Pai? TODOS: Sim, creio.
> Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na comunhão dos 
santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida 
eterna? TODOS: Sim, creio.



batismo batismo 
de jesusde jesus
liturgia familiarliturgia familiar

sem o espírito,sem o espírito,
não haverá sínodonão haverá sínodo

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. Sim, Jesus 
Cristo está no meio de vós, «Ele batizar-vos-á com 
o Espírito Santo».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Ao recordar o Batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, 
reavivemos, nestas preces, a memória do nosso Batismo, para que o dom 
se transforme em missão, dizendo: Escuta a nossa oração!
 > Somos batizados na água, mergulhados no oceano do teu amor divino: 
que nos sintamos todos filhos, amados por Ti, desde sempre e por toda a 
eternidade, nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Recebemos a unção com o óleo santo, símbolo da fortaleza do Espírito: 
que sejamos fortes na luta contra o mal e decididos na opção pelo bem, 
nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Seguramos nas mãos uma vela acesa, símbolo da Luz de Cristo: que 
caminhemos à luz da tua Palavra e nos deixemos guiar e iluminar pela 
Boa Nova do teu Filho, nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

 > Usamos a veste branca, símbolo da graça, que nos regenerou do 
pecado: que vivamos na santidade de vida, nós te pedimos: TODOS: Escuta...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Escuta a nossa oração!

Em comunhão filial e fraterna, ousamos rezar: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Numa Igreja sinodal, é-te pedido que dês a tua palavra, que digas o 
que pensas, sentes e sonhas, escutando com humildade, falando com 
verdade, participando na elaboração e discernimento das decisões, 
envolvendo-te cada vez mais nas ações da comunidade.
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor Jesus, na Festa do teu Batismo, colocamos sobre a mesa a(s) 
vela(s) do Batismo, com a água, as flores e o pão e outros saborosos 
dons da Criação. Agita as águas do nosso Batismo, aviva a chama 
frágil da nossa fé, faz-nos espalhar o perfume do amor. Na partilha 
deste pão desperta em nós a fome do Pão da Eucaristia. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

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 sacramento do 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!

[segunda parte do vídeo/audio]

O Espírito Santo é o verdadeiro 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 maior desafio deste 
momento histórico: a regeneração pessoal e a renovação da Igreja. 
Esta ‘série’ quer despertar o protagonismo do Espírito, na vida pessoal 
e comunitária. Estamos em caminhada sinodal, um verdadeiro teste 
à nossa disponibilidade em acolher o dinamismo vital do Espírito 
Santo. O Sínodo não é uma recolha de opiniões ou uma votação. 
Lembra o Papa Francisco que sem o Espírito, não haverá Sínodo. 
Precisamos de o acolher como protagonista, permitir que seja nosso 
companheiro, na oração e na escuta, no diálogo e no discernimento 
dos sinais dos tempos.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho

‘Conversar’ sobre o dia e a festa do batismo de cada 
um dos membros da família: dia, local, padrinhos; 
evocar um momento da celebração do batismo

‘Conhecer’ a dinâmica sinodal em curso na Igreja 
Católica — www.synod.va [página oficial]
— sinodoembraga.pt [recursos para os grupos]
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