
 
 

 

 

Baptismo de Jesus 

 

 

Baptismo de Jesus 

No princípio do Advento (2º Domingo), 

conheceste a história de São João 

Baptista, e de como ele preparava a 

chegada de Jesus, baptizando as pessoas, 

e dizendo-lhes para se arrependerem dos 

seus pecados e passarem a ser boas e a 

acreditar em Deus. 

Também Jesus foi ter com São João 

Baptista e pediu-lhe para O baptizar.  

Hoje vamos conhecer a história de 

quando Jesus foi baptizado. 

Vamos também aproveitar para pensar 

um bocadinho no Baptismo: pensar o 

que significa, e lembrarmo-nos do nosso 

Baptismo. 



Leitura: Ac 10, 34 - 38 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Um dia, o apóstolo Pedro disse: 

Eu sei que para Deus todas as pessoas são iguais. Ele aceita quem O 

respeita e pratica a justiça, seja qual for o país a que pertença. Deus 

enviou a sua palavra aos filhos de Israel e anunciou-lhes a Boa Notícia da 

paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 

Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 

depois do baptismo ensinado por João Baptista. Estou a falar de Jesus da 

Nazaré: Deus encheu-O com a força do Espírito Santo e Jesus andou por 

toda a parte, fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados 

pelo mal; porque Deus estava com Jesus. 

 

 

 

 

Evangelho: Mc 1, 7-11 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

João Baptista, enquanto baptizava pessoas no rio Jordão ensinava a todos: 

-   Depois de mim, vai chegar Alguém mais forte do que eu. E eu não 

mereço nem sequer abaixar-me para desatar as suas sandálias. Eu baptizo 

com água, mas Ele vai baptizar-vos com o Espírito Santo.  

Por aqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi baptizado por João 

no rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, os céus abriram-se, e o 

Espírito Santo desceu sobre ele com a forma de uma pomba. E do céu 

ouviu-se uma voz: 

-  Tu és o meu Filho muito amado; em ti pus toda a minha alegria.  

 

 



 

 

Procura a palavra-chave , pintada a amarelo. 

Quem baptizou Jesus foi São João (1)____________________. 

Quando Jesus foi (4)______________, o Espírito Santo desceu sobre Ele 

como uma (7)______________. 

João Baptista baptizava com água; mas Jesus veio baptizar com o 

(8)______________ Santo. 
Ser baptizado é (6)______________ outra vez. 

Ser baptizado é ficar (5)______________ a Jesus. 

Quando somos baptizados passamos a pertencer ao (3)________ de Deus. 

Ficamos membros da Igreja, que nos vai ensinar a (2)__________ a Deus e aos 

homens. 

UNIDO                          ESPÍRITO                            AMAR                     BAPTIZADO 

BAPTISTA                         NASCER                         POVO                              POMBA 

 
ESTA SEMANA VAIS DESCOBRIR MUITAS COISAS SOBRE O TEU BAPTISMO. 

PEDES AOS TEUS PAIS QUE TE MOSTREM AS FOTOGRAFIAS DO TEU 

BAPTISMO E PERGUNTA-LHES TODOS OS PORMENORES, PARA 

ESCREVERES NA ÚLTIMA FOLHA DOS XAVIERINHOS. 

PEDE AOS TEUS PAIS E AOS TEUS PADRINHOS QUE TE CONTEM TODAS AS 

COISAS QUE SE LEMBRAM DESSE DIA.  

À NOITE, QUANDO REZARES, LEMBRA-TE ESPECIALMENTE QUE, PORQUE 

ÉS BAPTIZADO, ÉS FILHO DE DEUS E IRMÃO DE JESUS, E AGRADECE-LHES 

POR ISSO. 



 

 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

A Festa de Natal da Catequese realizou-se neste sábado, 06 de Janeiro, com muita 

animação e alegria, além de uma excelente presença de pais e familiares das crianças. 

O tema, lançado pelo 8º ano, era o Presépio do Sim e contou a com a participação de 

crianças de todos os anos da Catequese, tendo como ponto de partida o Sim de Maria. 

No final, realizou-se um lanche partilhado, seguindo-se a Missa das 18h30. 

As crianças e as Catequistas estão de parabéns! 


