
 

1 

 

          Apostolado do Oratório – Meditação dos Primeiros 
Sábados 

Mistérios Luminosos – Janeiro – 2013 
 
 

 
 

 

 

 

 

   Batismo do 
      Senhor 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos dar inicio à meditação reparadora dos primeiros sábados, que nos 

foi indicada por Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima em 1917. Pedia Ela 
que comungássemos, rezássemos um terço, fizéssemos meditação dos mistérios do 
Rosário e confessássemos em reparação ao seu Sapiencial e Imaculado Coração. 
Para os que praticassem esta devoção, Ela prometia graças especiais de salvação 
eterna. Hoje meditaremos o primeiro mistério luminoso: o Batismo do Senhor. 

 
Ave Maria, cheia de graça,... 
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São João declara: “Vi o Espírito descer do Céu em forma de uma 
pomba e repousar sobre ele” (Jo 1, 32).                                                     

 
 Composição de lugar: 

 
Vamos fixar nossa imaginação naquela região que testemunhou a primeira 

manifestação na vida pública de Jesus. Cortando a antiga terra de Israel de norte a 
sul, o rio Jordão devia sua importância aos acontecimentos históricos que 
transcorreram ao longo de seu curso, mais do que ao fato de ser elemento 
indispensável para a manutenção da vida naquele árido território. 

Em suas margens, deram-se muitos milagres e cenas grandiosas, nas quais 
brilhara a justiça de Deus. Contudo, por volta do ano 28 de nossa era, o que 
ocorreu ali superava de longe todo o passado: ‘uma voz clama no deserto’ 
dizendo: “Fazei penitência porque está próximo o Reino dos Céus”. Era o grande 
João Batista que deveria batizar o Messias prometido. 

Voltemo-nos para Nossa Senhora pedindo graças especiais para bem 
fazermos esta meditação. 
 
 Oração inicial: 

 
Ó Maria Santíssima, Vós tivestes a graça de ser escolhida pela Santíssima 

Trindade para ser a Mãe do Verbo Encarnado e por isso, no dia 1º do ano, a Igreja 
Vos louva e glorifica enquanto Mãe de Cristo, portanto Mãe de Deus. Pedimos 
que durante esta meditação, estejais ao nosso lado e, se possível, em nosso 
interior, inspirando-nos, ajudando-nos, orientando-nos e incutindo-nos muita 
piedade, muito fervor e muita devoção a Vós. Minha Mãe, assisti-nos como filhos 
e filhas, inteiramente postos em Vossas mãos. Nós Vos pedimos todas as graças, a 
fim de que possamos compreender bem e aprofundar os mistérios passados no 
Batismo de Vosso Divino Filho e, ao mesmo tempo, desagravar-Vos por tantos 
crimes, tantos horrores e pecados que se cometem em nossos dias.  

 
Assim seja! 

  
 Introdução: Uma voz clama no deserto... 

 
Para lá das fronteiras de Israel, debaixo do formoso céu do Oriente, viviam 

povos, que esperavam também eles um Salvador. Persas, Árabes, Caldeus, todos 
nutriam a mesma esperança. A realização desse grande anseio veio a manifestar-se 
na adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus em Belém. 
  Apenas tinham posto os olhos nesta santa Família, penetrou na alma dos 
três magos um sentimento todo divino. Parecia-lhes que a humilde casa brilhava 
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com um resplendor tão vivo a um tempo e tão suave, que se lhes pareceu 
transportados ao Céu. 

Na passagem de volta, os Reis Magos não deixavam de noticiar aos que 
iam encontrando o que tinham visto e ouvido, de modo que, no Oriente como nas 
montanhas de Judá, se espalhou esta boa nova: 

“o Messias esperado desde longos séculos nasceu em Belém!”. 
Depois de ter passado 30 anos retirado em Nazaré junto a Maria, Nosso 

Senhor, antes de iniciar sua vida pública, encaminhou-se para as margens do 
Jordão, para receber o batismo de São João. 
 

Profecias sobre o Batismo 
 
  Por diversas vezes a Sagrada Escritura se refere à água, devido a sua 
capacidade de lavar, lembra a limpeza espiritual, como no seguinte trecho: 
“Derramareis sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas 
imundícies e de todas as vossas abominações” (Ez 36, 25). Nessa passagem, o 
profeta Ezequiel prediz o batismo de São João e, mais especialmente, o Batismo 
sacramental, instituído por Jesus. 

Do mesmo modo, ele é referido por Zacarias, quando este diz: “Naquele dia 
jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que 
apagará os seus pecados e suas impurezas” (Zc 13, 1). 
  Ainda, no Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, n.253, constam 
como prefiguras do Batismo: a água, fonte da vida e da morte; a arca de Noé, que 
salva por meio da água; a passagem do Mar Vermelho, que liberta Israel da 
escravidão egípcia; a travessia do Jordão, que introduz Israel na Terra 
Prometida, imagem da vida eterna. 
 

 

 

 

 
I – Por que Jesus quis ser batizado? 

 
O batismo conferido por São João não era da mesma natureza que o 

Batismo sacramental, instituído posteriormente por Nosso  Senhor  Jesus Cristo. 
Provinha verdadeiramente de Deus, mas não tinha o poder de conferir a graça 
santificante. O próprio Batista pôs em realce a diferença: “Eu vos batizo na água, 
mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe 
desatar a correia das sandálias; ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo” (Lc 
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3, 16). 
Era conveniente que Cristo fosse batizado; 1º porque, como diz Santo 

Ambrósio: “O Senhor foi batizado não porque quisesse ser purificado, mas 
querendo purificar as águas, para que limpas pela carne de Cristo, que não 
conheceu o pecado, tivessem a força do batismo”. E São João Crisóstomo 
acrescenta: “Para deixá-las santificadas para os que haveriam de ser batizados 
depois” (Suma Teológica. III, q.39, a.1). 

O efeito do batismo de João consistia num incentivo ao arrependimento dos 
pecados, explica São Tomás de Aquino. Ora, em Jesus não havia sequer sombra 
de pecado, nem poderia haver, uma vez que Ele era o Homem-Deus. Não tinha, 
portanto, matéria para arrependimento e penitência. O que explica, então, que Ele 
tenha querido ser batizado?  

 
1 – Sujeitar-se à condição humana 
 

Várias são as razões dadas pelos Padres e Doutores da Igreja. Eis uma 
delas: quando o Verbo se fez Homem, Ele quis se sujeitar às leis que regem a vida 
humana. Por exemplo, obedeceu às leis que estavam em vigor entre os judeus, 
sendo apresentado no Templo após seu nascimento, sofrendo a circuncisão, e 
cumprindo os ritos da Páscoa judaica. Assim, quis também receber o batismo 
penitencial de João. Perdido no meio da multidão, Jesus inocente submeteu-se a 
um rito destinado ao pecador: “Convém que cumpramos a justiça completa”, 
justificou-se Ele perante o profeta. Comentando essas palavras, Santo Agostinho 
diz que Nosso Senhor quis fazer o que ordenou que todos fizessem. E Santo 
Ambrósio acrescenta: “A justiça exige que comecemos por fazer o que queremos 
que os outros façam, e exortemos os outros a nos imitarem pelo nosso exemplo”... 

 
2 – Purificar as águas... 
 

Entre as dez razões enumeradas na Suma Teológica para o batismo de 
Jesus, São Tomás de Aquino coloca em destaque o objetivo da purificação das 
águas. Citando Santo Ambrósio, diz o Doutor Angélico que o “Senhor foi 
batizado, não por querer purificar-se, mas para purificar as águas”. 

Desse modo, continua ele, “as águas purificadas pelo contato com o corpo 
de Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, tivessem a virtude de batizar”. E 
conclui citando o mesmo argumento, de São João Crisóstomo, de que Jesus 
“deixou as águas santificadas para os que, depois, deveriam ser batizados”.  

Temos aqui um interessante problema. 
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II – Por que razão Deus escolheu a água como matéria para o Batismo? 
 

A água é um elemento rico em simbolismo. Por exemplo, é uma imagem da 
exuberância de Deus. 

Basta considerar que três quartas partes da superfície da Terra são 
constituídas por água. Também é símbolo de vida. É elemento essencial para a 
manutenção de todos os seres vivos. Quanto mais abunda a água numa região, 
maior é a quantidade de plantas e animais que ali se desenvolvem. Além disso, ela 
é o elemento preponderante da matéria viva, de modo tal que o próprio corpo 
humano é composto, na sua maior parte, de água. 

Podemos considerá-la também um símbolo da bondade, do carinho e da 
magnanimidade de Deus para com a humanidade. Agrada ao ser humano vê-la 
cair, em forma de chuva, cristalina, refrescante, tornando fértil o solo, favorecendo 
as plantações, limpando o ar. 

 
1 – Incentivo ao Batismo 
 

Outro motivo, dos mais importantes, para o Senhor decidir sujeitar-se ao 
ritual do Jordão, era estimular nos homens o desejo do Batismo sacramental. A 
recepção do Batismo é necessária para a salvação. 

O batismo de João levava ao arrependimento dos pecados, mas não tinha o 
poder de perdoá-los. O Batismo sacramental, instituído por Jesus Cristo, tem 
efeitos infinitamente maiores. 

 
2 – Grandeza e eficácia do Sacramento do Batismo 
 

Adão transmitiu a todos os seus descendentes a culpa original. O 
Sacramento do Batismo limpa a alma da mancha desse pecado, confere a graça 
santificante, eleva o homem à condição de filho de Deus e abre-lhe as portas do 
Céu. Ele é a chave de todos os outros Sacramentos, indispensáveis para o homem 
cumprir com fidelidade a Lei de Deus. (1)  

 
 

 
 

III – O Batismo de Jesus é uma lição de humildade 

 
Transportemo-nos pelo pensamento às margens do Jordão; consideremos 
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ali Jesus, a Inocência Encarnada, recebendo o batismo de S. João. Os Céus abrem-
se, o Espírito Santo desce e pousa sobre Ele, e o Pai celestial proclama que Jesus é 
o seu Filho amado, em quem tem posto toda a Sua complacência. 

Que magnífico espetáculo! Adoremos a Santíssima Trindade, que assim se 
revela neste mistério, e supliquemos-Lhe que nos faça tirar bom proveito das 
lições que encerra. 

 
1 – A disputa de humildade 
 

Jesus confundido entre a multidão dos pecadores, apresentou-se, como um 
deles qualquer a João, para ser batizado... Pode haver mais profunda humildade, o 
Santo dos Santos misturado com os pecadores, o Filho de Deus aos pés de um 
homem, e recorrendo ao Seu ministério como se tivesse tido necessidade de ser 
purificado! São João recusa-se a batizá-Lo, dizendo:  
      “Eu sou o que devo ser batizado por Vós, e Vós vindes a mim?”. Ora, o 
Divino Mestre excede a João na humildade, respondendo: “Deixa por ora, é 
assim que nos convém cumprir toda a justiça” (Mt  3, 15). 
 João obedece com um profundo embaraço; o grande Deus do Céu humilha-
se debaixo da mão do seu servo, e recebe o batismo de penitência. 

Admiremos esta disputa de humildade. Nem João se ensoberbece com a 
honra que lhe é feita, nem Jesus inveja a confiança dos numerosos discípulos que 
cercam João: ambos vivem em perfeita harmonia, dando um ao outro testemunhos 
honrosos: nunca disputam, a não ser sobre quem cederá e se humilhará mais. 

 
2 – Jesus desceu ao rio Jordão para lavar os nossos pecados 
 

“Hoje Cristo entrou nas águas do Jordão para lavar o pecado do mundo. E 
João dá testemunho de que foi para isso que veio, ao dizer: “Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1, 29). 

“Hoje o servo recebe o Senhor, o homem recebe Deus, João recebe Cristo: 
recebe-O para obter o perdão, não para conceder” (Dos sermões de São Pedro 
Crisólogo, Bispo, séc.V). 

Foi como São Proclo de Constantinopla, Bispo do século V, num sermão 
inspirado, chamou o dia do Batismo do Senhor, quando se abriram os céus sobre 
Ele, o Espírito Santo desceu de modo visível, na forma de pomba e fez-se ouvir a 
voz do Pai eterno: 

“Eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer”. 
           Teofania quer dizer manifestação de Deus: a Santíssima Trindade, o 
mistério escondido desde os séculos, naquele dia se manifestou para a 
humanidade.  

O mundo inteiro encheu-se de alegria: “Cristo manifestou-se ao mundo 
e, pondo ordem onde havia desordem, encheu-o de beleza e alegria. Tirou o 
pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo. Santificou as águas e iluminou 
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os corações dos homens. Aos milagres, acrescentou milagres ainda maiores. 
Hoje a terra e o mar repartiram entre si a graça do Salvador, e o mundo 

encheu-se de alegria. 
Neste dia das Teofanias, é o mar que exulta e estremece de júbilo, porque 

recebeu a bênção santificadora por meio do rio Jordão”. 
Algum tempo depois de batizar o Messias, São João caminha para o 

martírio, deixando a cena histórica, como ele mesmo havia predito: “Convém que 
Ele cresça” — diz S. João —, “e que eu diminua, que eu me aniquile, e que só 
Ele apareça. Nem sequer sou digno de desatar a correia do seu calçado”, tão 
superior é a mim. Ó admirável humildade de S. João e de Jesus, que nos ensina a 
não nos antepormos aos outros, a elogiá-los, a ser respeitosos com nossos 
próximos. São estas as nossas disposições? 

Convém que eu deixe minhas opiniões, me abata e me aniquile, para que 
Jesus cresça em mim. 

 
3 – O humilde atrai o Espírito Santo 
 

Eis que desce sobre Nosso Senhor em forma de pomba o Divino Espírito 
Santo.  
 Ora, alguém poderia perguntar: mas não é a oração que atrai, para as almas, 
o Espírito Paráclito? 

Onde falta a humildade, o Divino Santo Espírito não desce, pois Deus 
rejeita a oração dos soberbos. 

É um coração puro que O atrai, porque sem humildade, não pode haver 
pureza. De sorte que a humildade é a base, a substância de tudo. O desânimo, a 
desconfiança, o abandono do sobrenatural para se levar uma vida toda naturalista, 
materialista, provém da falta de humildade. 
  O Eterno Pai é solícito em publicar as grandezas de seu Filho muito amado, 
no mesmo instante em que Ele é apresentando ao povo como pecador penitente, 
necessitado de Batismo. Quando eu praticar verdadeiramente a humildade, sem 
me incomodar com a opinião dos outros, serei digno das ternuras do Sagrado 
Coração, que disse: aprendei de Mim, que sou manso e humilde, e encontrareis 
paz de alma. 

Quando a humildade existe numa alma, percebe-se logo que o Espírito 
Santo nela habita! (2) 

Oração Final: 
  

Vinde, ó Espírito Santo, por meio de vossa Imaculada Esposa, Maria 
Santíssima! Penetrai nos abismos profundos de meu coração e fazei aí brilhar 
vossa resplandecente luz; pois que é meu orgulho o principal obstáculo que Vos 
tem muitas vezes impedido de comunicar-me vossos dons e favores. Que pelos 
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méritos de Jesus, apresentando-Se a pedir o Batismo de João, curem as chagas de 
nossas almas. 

 
Amém! 
 

 
 
 

P.S. – Maravilhas dos santos sobre o Batismo de Jesus, o júbilo no dia das 
Teofanias.  
 
O mundo encheu-se de alegria: 
 
 A santificação das águas: “Prestai atenção, contemplai o novo e admirável 
dilúvio, maior e mais poderoso que o do tempo de Noé. No primeiro dilúvio, a 
água fez perecer o gênero humano; agora, porém, a água do batismo, pelo poder 
daquele que foi batizado por João, chama os mortos para a vida. No primeiro 
dilúvio, uma pomba, trazendo no bico um ramo de oliveira, anunciava o odor da 
suavidade de Cristo; agora, o Espírito Santo, vindo em forma de pomba, mostra-
nos o Senhor cheio de misericórdia”. 
   

 Obras: (1) Revista Arautos do Evangelho, n.13, jan.2003, pp 7-11; autor Mons. João Scognamiglio Clá Dias.  
                                (2) Meditações p/ todos os dias do ano - M. Hamon, t.I, p.307, com aprovação eclesiástica. (Lello & Irmãos 
Editores – Porto). 
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