CÍRCULOS BÍBLICOS DIOCESE DE SÃO CARLOS
Período de 04 Janeiro a 08 de Janeiro 2021

1º Encontro: O Batismo de Cristo e o nosso batismo «Ele os batizará com o
Espírito Santo»
PREPARANDO O AMBIENTE: Sugere-se um ambiente acolhedor com a Bíblia, Cruz,
Flores, Velas e água em uma jarra para o momento de oração. (Renovação das
promessas batismais) e um vasinho de planta ou uma muda de flor.
1º Momento: Acolhida:
Alguém da família: Cada ser humano é único, insubstituível. Somos pensados e amados por
Deus, desde a eternidade e para toda a eternidade nesta individualidade singular, e assim
devemos ser vistos e acolhidos pelos outros. Somos todos bem-vindos neste nosso encontro e
queremos orar, refletir e crescer na graça e no conhecimento de nosso Ser Cristão.
Todos: Senhor Jesus, envie seu Espírito, para que Ele nos ajude a ler as Escrituras com
o mesmo olhar, com o qual você os lê para os discípulos na rua de Emaús. Com a luz da
Palavra, escrita na Bíblia, você o ajudou a descobrir a presença de Deus nos
acontecimentos perturbadores de sua condenação e morte. Assim, a cruz que parecia ser
o fim de toda a esperança, apareceu como fonte de vida e ressurreição.
Crie em nós o silêncio para ouvir sua voz na Criação e na Escritura, nos eventos e nas
pessoas, especialmente nos pobres e no sofrimento. Sua palavra nos falará sempre que
nós, como os dois discípulos de Emaús, possamos experimentar a força de sua
ressurreição e testemunhar aos outros que você está vivo entre nós como fonte de
fraternidade, justiça e paz. Isto pedimos a você, Jesus, filho de Maria, que nos revelou o
Pai e enviou seu Espírito. Amém.
Alguém da família:
Animador: A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto salvador de Deus.
No batismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao
mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens.
Leitor1: Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e
humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado.
Todos: Empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos chegar à vida em
plenitude.
Animador: Um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar
um mundo de justiça e de paz sem fim… Investido do Espírito de Deus, ele concretizará essa
missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois
esses esquemas não são os de Deus.

Canta-se: Em nome do Pai, em nome do Filho...

Leitor 2: No Evangelho deste santo domingo, aparece-nos a concretização da promessa
profética: Jesus é o Filho/”Servo” enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja
missão é realizar a libertação dos homens.
Todos: Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, batiza-me, Senhor!
E deixa-me sentir teu fogo de amor
Aqui no coração, Senhor.
E deixa-me sentir teu fogo de amor
Aqui no coração, Senhor.
2º Momento: Leitura – Abrir os olhos para ver
Animador: As passagens da vida de Cristo não são meros episódios do passado, mas devem
ser contemplados e vividos também nos dias de hoje. Ao celebrar a festa do Batismo do
Senhor, somos chamados a renovar as promessas do nosso próprio batismo. Mas como esse
sacramento nos associa, afinal, ao mistério da Redenção?
Todos: Obedecendo ao Pai, Ele tornou-Se pessoa, identificou-Se com as fragilidades dos
homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com
Deus, à vida em plenitude.
Leitor 1: Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo
se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas
virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas
sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo".
Animador: Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E,
enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como
pomba. E do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer".
Todos: Celebrar o Batismo do Senhor é ocasião oportuna para nós renovarmos o nosso
próprio batismo.

Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos (Mc
1,7-11) (Tomar na Bíblia).
Momento de silêncio deixar-se questionar e partilhar.
O que diz o texto? (Não é momento de interpretação do texto e sim constatar)
1- O Evangelho deste Domingo apresenta o encontro entre Jesus e João Batista, nas
margens do rio Jordão. Na circunstância, Jesus foi batizado por João.
2- João Batista foi o guia carismático de um movimento de cariz popular, que
anunciava a proximidade do “juízo de Deus”. A sua mensagem estava centrada

na urgência da conversão (pois, na opinião de João, a intervenção definitiva de
Deus na história para destruir o mal estava iminente) e incluía um rito de
purificação pela água.
3- Na primeira parte do nosso texto (vers. 7-8), Marcos apresenta o testemunho de
João Batista sobre Jesus. Aí, Jesus é definido por João como “Aquele que é mais
forte do que eu, diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as
correias das sandálias” e como “Aquele que há de batizar-vos no Espírito Santo”.
4- O testemunho de João irá, logo, ser confirmado pelo testemunho do próprio Deus.
Na cena do batismo, Marcos faz referência a uma voz vinda do céu que apresenta
Jesus como “o meu Filho muito amado” (vers. 11). Esse Messias esperado é
também o Filho amado de Deus, enviado aos homens para os “batizar no
Espírito” e para os inserir numa dinâmica de vida nova – a vida no Espírito.
Animador: O testemunho de Deus é acompanhado por três fatos estranhos que, no entanto,
devem ser entendidos em referência a fatos e símbolos do Antigo Testamento. Assim, a
abertura do céu significa a união da terra e do céu. A imagem inspira-se, provavelmente, em
Is 63,19, onde o profeta pede a Deus que “abra os céus” e desça ao encontro do seu Povo,
refazendo essa relação que o pecado do Povo interrompeu.
Todos: Desta forma, Marcos anuncia que a atividade de Jesus vai reconciliar o céu e a
terra, vai refazer a comunhão entre Deus e os homens.
Leitor 2: O símbolo da pomba não é imediatamente claro. Provavelmente, não se trata de uma
alusão à pomba que Noé libertou e que retornou à arca (cf. Gn 8,8-12); é mais provável que a
pomba em certas tradições judaicas, símbolo do Espírito de Deus que, no início, pairava sobra
as águas – cf. Gn 1,2 evoque a nova criação que terá lugar a partir da atividade que Jesus vai
iniciar.
Leitor 3: Temos, finalmente, a voz do céu. Essa voz declara que Jesus é o Filho de Deus e a
sua missão, como a do Servo de Javé, não se desenrolará no triunfalismo, mas na obediência
total ao Pai; não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no
respeito pelos homens
Todos: “não gritará, nem levantará a voz; não quebrará a cana fendida, nem apagará a
torcida que ainda fumega” – (Is 42,2-3).

3º Momento: Meditação – Saborear a Palavra – Atualização da Palavra:
Animador: Por que é que Jesus quis ser batizado por João? Jesus necessitava de um batismo
cujo significado primordial estava ligado à penitência, ao perdão dos pecados e à mudança de
vida?
O que esta palavra diz para mim? (Silêncio e partilha)
1- Desatar a correia da sandália. Gesto de humildade como direito de posse, João
Batista não é o noivo, o esposo. Mas indica-o. Ei-lo que está a chegar! O esposo é
Cristo.
2- Consciente da grandeza de Jesus, diante da pequenez de minha vida posso dizer
com João: “nem sequer mereço ser seu escravo”?

3- O sentido que tem água em minha vida é pureza, limpeza, vida, nova vida, força
que arrasta e tira o mal.
4- Tendo presente que fui batizado por Jesus no Espírito Santo quando recebi o
Sacramento do Batismo que lugar ocupa o Espírito Santo na minha vida
espiritual?
5- Tento converter-me de coração? Sou capaz de ver mais além das aparências e
descobrir nos sinais da vida, a pomba, a abertura do céu, a pregação do Pai por
seu Filho Jesus Cristo?
6- “Escutando” a voz de Deus que confirma Jesus Messias, verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, aceito que Ele vem salvar-me?
Animador: Ao receber este batismo de penitência e de perdão dos pecados do qual não
precisava, porque Ele não conheceu o pecado, Jesus solidarizou-Se com o homem limitado e
pecador, assumiu a sua condição, colocou-Se ao lado dos homens para os ajudar a sair dessa
situação e para percorrer com eles o caminho da libertação, o caminho da vida plena. Esse era
o projeto do Pai, que Jesus cumpriu integralmente.
Todos: A cena do batismo de Jesus revela, portanto essencialmente, que Jesus é o Filho
de Deus, que o Pai envia ao mundo a fim de cumprir um projeto de libertação em favor
dos homens.
Leitor 3: O Batismo de Jesus no Jordão é também preparação para seu batismo de sangue na
Cruz, e é também o símbolo de toda a atividade sacramental com que o Redentor realizará a
salvação da humanidade.
4º Momento: Oração – Momento de falar com Deus – PRECES
Sugestão: Colocar em forma de preces aquilo que refletimos sobre o Evangelho e a nossa
vida.
NESTE MOMENTO HOJE RENOVAREMOS NOSSAS PROMESSAS BATISMAIS.
Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio.
Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado
não domine sobre vós? Renuncio.
Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio.
Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? Creio.
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio.
Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão
dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio.
(Poderão todos tocar na água e se persenigar-se)

5º Momento: Contemplação – Deixar-se transformar na alegria do Evangelho –
Permanecer na presença de Deus
Animador: Para uma flor se desenvolver, ela precisa basicamente de três elementos: luz, água
e terra. Se compararmos a fé em Deus com esta flor, o que é preciso para que a fé se desenvolva
e fortaleça?
(Colocar o vaso de flor em meio aos presentes no encontro)
Leitor 1: A fé é um presente de Deus (Efésios 2,8). Assim como a flor, que necessita de luz,
água e nutrientes da terra, a fé precisa ser alimentada de forma contínua. A semente da fé que
Deus colocou em nossos corações é alimentada com leitura bíblica, comunhão entre irmãs e
irmãos, oração, vivência do amor.
Todos: Pela fé, somos transformadas e transformados, não num passe de mágica, mas a
partir de diferentes experiências. A fé nunca estará pronta. Ela é um caminho que
percorremos. Ser pessoa cristã é estar no caminho da fé sob a orientação de Deus.
Leitor 2: Como pessoas de fé, somos parte da Igreja. Deus confiou à Igreja uma missão. Nossa
missão é testemunhar e estimular a vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme as
palavras que ouvimos no início, Jesus Cristo também nos deu a tarefa de batizar e ensinar.
Leitor 3: No batismo, Deus nos acolhe como seus filhos e suas filhas. O batismo é o caminho
que Deus abre e nos convida a percorrer. A Igreja batiza crianças porque entende que a graça
de Deus é oferecida sem que a tenhamos merecido ou entendido. A resposta da pessoa virá
após o batismo, no caminho da fé que Deus abriu.
Todos: A pessoa batizada deve aprender a vida inteira, para que confie naquilo que lhe
foi dado no batismo.
6º Momento: Ação – A Palavra de Deus apropriada passa depois para a vida prática,
torna-se vida em minha vida e transforma meus atos
Comprometer-se na Palavra: Assumir compromissos concretos
(Quando feito em grupo ou em família)
Animador: No episódio do batismo, Jesus aparece como o Filho amado, que o Pai enviou ao
encontro dos homens para os libertar e para os inserir numa dinâmica de comunhão e de vida
nova. Nessa cena revela-se, portanto, a preocupação de Deus e o imenso amor que Ele nos
dedica…
Todos: Batizar e incentivar a criança a aprender sobre Deus é dar condições para que a
semente da fé se desenvolva. No batismo, a Comunidade, junto com a mãe, o pai, as
madrinhas e os padrinhos, assume a tarefa de proporcionar os meios para que a criança
compreenda, viva e fortaleça a fé. Isso ocorre por meio da educação cristã.
Leitor 3: Batismo na língua grega significa “imersão” ou “submergir-se”. O batismo cristão
é uma imersão, um submergir-se em Cristo e em sua graça como lugar de salvação.
Silêncio, questionar-se tomando Propósitos diante da Palavra:

Todos: Obrigado, Senhor: o batismo fez-me teu filho. Recebi Deus Pai, a Ti, Jesus, e a
teu Santo Espírito. Tua Igreja me recebeu: sou cristão. Alimentei-me de tua Palavra na
Bíblia, fortaleci-me com teus Sacramentos. Pela oração uni-me a ti e a todos como tua
família.
A água que nos lavou do pecado é hoje uma fonte de água viva em nós: tua graça, tua
vida, tua palavra santa que nos guia em nossos caminhos.
O óleo sagrado que ungiu meu peito e minha cabeça me preparou para trabalho
constante de apostolado. Vou levar tua luz a todos, com coragem. Onde quer que eu vá
ou esteja, quero contar a todos tudo o que tens feito por mim, por eles.
Obrigado, Senhor, por meu Batismo. Vou mostrar-te meu agradecimento fazendo-te
mais conhecido e amado de muita gente.
Animador: O episódio do batismo de Jesus coloca-nos frente a frente com um Deus que
aceitou identificar-Se com o homem, partilhar a sua humanidade e fragilidade, a fim de
oferecer ao homem um caminho de liberdade e de vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir
ao encontro dos meus irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão? Partilho a sorte dos
pobres, dos sofredores, dos injustiçados, sofro na alma as suas dores, aceito identificar-me
com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade
e a vida plena? Não tenho medo de me sujar ao lado dos pecadores, dos marginalizados, se
isso contribuir para os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança?

Todos: Queremos viver o nosso Batismo, ser cristão de fato e não de palavras apenas.
Animador: Relembrar a data do próprio batismo e agradecer ao Senhor que por meio de
nossos pais e padrinhos nos aceitou como filhos seus sendo filhos de sua Igreja.
No dia mesmo de nosso batismo vamos celebrar com preces orações e algum compromisso
pessoal de melhorar minha vida de filho de Deus e da Igreja: ouvindo Jesus, acreditando nele
e seguindo-o, cumprindo a sua vontade.
Ver com a Pastoral do Batismo e a Pastoral familiar como ajudar as famílias dos que vêm
pedir batismo para seus filhos.
Pai-Nosso...

Bênção
- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
-Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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