
 

 

 

Batismo de Jesus 
 

 

 

Hoje festejamos o dia do BATISMO DE JESUS. 

Jesus, que era filho de Deus, não precisava de 

ser batizado por João Batista, mas Jesus queria 

mostrar-se igual às outras pessoas, por isso 

quis que João Batista o batizasse. 

Na altura em que estava a ser batizado, o 

Espírito Santo desceu sobre Ele como uma 

pomba, e a voz de Deus anunciou a todos os 

presentes que Aquele era o Seu Filho muito 

amado. 

Vamos aproveitar este dia para recordarmos o 

nosso BATISMO, e pensarmos na importância e 

na responsabilidade de ser batizado. 

Quem não sabe em que dia foi batizado vai 

tentar saber, para passar a festejar esse dia, em 

que nasceu de novo como filho de Deus e 

irmão de Jesus. 



 

 

Leitura: Actos 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: Lc 3, 15 – 16, 21 - 22 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, o povo esperava a vinda do Messias, e todos pensavam 

que devia ser João Batista. 

 Então ele tomou a palavra e disse-lhes a todos:  

 -   Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, 

e eu não sou digno de Lhe desatar as correias das sandálias. Esse batizar-

vos-á no Espírito Santo e em fogo. 

Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado e 

começou a orar.  

Então, o Céu abriu-se, e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma de 

pomba.  E do Céu fez-se ouvir uma voz que dizia: 

-  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 

 

Na Próxima semana começa a catequese e ainda podem ver a exposição dos trabalhos 

do primeiro período até ao dia 13 de Janeiro. Convida os teu familiares e amigos para 

irem ver a exposição. Com certeza vão gostar muito! 

 
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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 


