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Baptismo do Senhor C

CCCCoooonnnncccceeeeddddeeeeiiii----nnnnoooossss    qqqquuuueeee,,,,    rrrreeeeccccoooonnnnhhhheeeecccceeeennnnddddoooo----OOOO    eeeexxxxtttteeeerrrriiiioooorrrrmmmmeeeennnntttteeee
sssseeeemmmmeeeellllhhhhaaaannnntttteeee    aaaa    nnnnóóóóssss,,,,    sssseeeejjjjaaaammmmoooossss    ppppoooorrrr    EEEElllleeee    iiiinnnntttteeeerrrriiiioooorrrrmmmmeeeennnntttteeee
rrrreeeennnnoooovvvvaaaaddddoooossss....    ((((iiiinnnn    oooorrrraaaaççççããããoooo    ccccoooolllleeeeccccttttaaaa))))

Leitura I Isaías 42,1-4.6-7

Diz o Senhor: "Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o meu eleito, enlevo
da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a
justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir
nas praças; não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que
ainda fumega: proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem
desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que
as ilhas longínquas esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo
a justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a
luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os
prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas".

Leitura II Actos dos Apóstolos 10,34-38

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: "Na verdade, eu
reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer
nação, aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele
enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus
Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a
Judeia, a começar pela Galileia, depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que
passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo
Demónio, porque Deus estava com Ele".
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Evangelho Lucas 3,15-16.21-22

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 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 baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo".
Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado;
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".
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Leitura I Isaías 40,1-5.9-11

Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de
Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e
está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo
castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: "Preparai no
deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o
nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as
colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas
escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem
verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou". Sobe ao
alto dum monte, arauto de Sião! Grita com voz forte, arauto de
Jerusalém! Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: "Eis
o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará.
Com Ele vem o seu prémio, precede-O a sua recompensa. Como um
pastor apascentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos;
tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu
descanso".

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

Caríssimo: Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para
todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos
desejos mundanos, para vivermos, no tempo presente, com
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temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a
manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo,
que Se entregou por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade e
preparar para Si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras.
Ao manifestar-se a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor
para com os homens, Ele salvou-nos, não pelas obras justas que
praticámos, mas em virtude da sua misericórdia, pelo baptismo da
regeneração e renovação do Espírito Santo. Deus derramou
abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador,
para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos, em esperança,
herdeiros da vida eterna.
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