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FESTA DO BATISMO DE JESUS – 09/01/22

Em todas as religiões é possível encontrar ritos de iniciação. Na
tradição cristã, o seguimento e o pertencimento a Jesus, dá-se
através do batismo. O Batismo cristão origina-se no ‘banho de
purificação’ que era realizado por um grupo judaico chamado
Essênios. João Batista fazia parte dessa comunidade e, segundo os
evangelhos, foi ele quem realizou o batismo de Jesus nas águas do
rio Jordão. O Batismo é o Sacramento da Iniciação Cristã, pelo qual,
através da água e do Espírito Santo, o batizando nasce para
uma vida nova e participa do Corpo de Cristo, a Igreja.

O BATISMO NA BÍBLIA

A frase “viu os céus rasgarem-se e o Espírito como uma pomba
descer sobre si” enfatiza que Deus intervém para realizar as suas
promessas (cf. Is 63,19) através do envio do Espírito
Santo. Descendo sobre Jesus, o Espírito o designa como sendo o
Salvador prometido e esperado. A voz do Pai confirma que Ele
reconhece Jesus, desde o início do seu ministério público como seu
Filho (cf. Sl 2,7), seu bem-amado, objeto da sua predileção.
Um dos sentidos mais importantes do nosso batismo também é o
nosso compromisso público com a vontade do Pai. Todos nós
podemos sentir a veracidade da mesma frase usada pelo Pai diante
de Jesus – cada um(a) de nós também é verdadeiramente filho(a) do
Pai Celeste (cf. I Jo 3,1), a quem aprouve escolher-nos. Nada pode
nos separar desse amor divino – nem a nossa fraqueza, nem o
pecado (cf. Rm 8,39). O que é importante é reconhecer que Deus nos
amou primeiro, incondicionalmente, e cabe a nós responder a este
amor gratuito por uma vida digna de filhos e filhas do Pai, no
seguimento de Jesus (cf. 1Jo 4,10-11). Jesus não achou privilégio ser
o amado do Pai, mas assumiu as consequências – uma vida de
fidelidade, que o levaria até a Cruz e a Ressurreição! (cf. Fl 2,611) Celebrando essa festa litúrgica, renovemos o compromisso do
nosso batismo, comprometendo-nos com o seguimento do Mestre, no
esforço de criação do mundo que Deus quer, um mundo onde reinam
o amor, a justiça e a verdadeira paz. O nosso batismo confirma que
somos parceiros de Deus no ato permanente de criação, fazendo
crescer o Reino dele, que “já está no meio de nós” (cf. Mc 1,14). Acesso
em 03/01/22: https://cebi.org.br/reflexao-do-evangelho/festa-do-batismo-do-senhor/

O BATISMO NA TRADIÇÃO ANGLICANA

Como é o batismo na Igreja Anglicana? A Igreja é a família de Deus
e, como acontece na família terrena, os pais cuidam de seus filhos e
filhas até que estes adquiram a maturidade para assumir suas
próprias responsabilidades. A filiação à Igreja de Jesus Cristo se dá
através do Batismo, que é o sacramento da iniciação cristã, o ato de
ingresso na comunidade eclesial. Lemos no Livro de Oração Comum,
na página 162, o seguinte: "O Santo Batismo é o Sacramento da
Iniciação Cristã, pelo qual, através da água e do Espírito Santo, o
batizando nasce para uma vida nova e é enxertado no Corpo de
Cristo, a Igreja. O Batismo é o ingresso na família da fé." A palavra
BATISMO ou BATIZAR vem da língua grega em que foi escrito o Novo
Testamento. Significa imergir, mergulhar. Com o passar do tempo
adquiriu também um sentido de lavar-se, banhar-se, purificar-se. O
sinal externo do batismo é o derramamento da água ou imersão em
nome da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) e a graça
interna e espiritual é a nova vida ou a morte para o pecado e a
ressurreição dos mortos. O batismo é o renascimento para a vida
eterna, que começa na vida terrena. Num rito em que vemos tudo o
que acontece, recebemos um "presente" que não podemos enxergar.
O invisível no Batismo é a graça da presença de Deus em nossa vida
por seu Espírito Santo. No Batismo morremos para o pecado e
nascemos para uma nova vida plena da presença de Deus. Qualquer
pessoa que tenha participado de uma celebração do Santo Batismo
deve ter percebido o uso de elementos visíveis que tentam traduzir o
profundo simbolismo da iniciação cristã marcada por esse
sacramento. A água, o óleo e a vela (círio) são os sinais externos
visíveis. A água simboliza a morte para o pecado e o ressurgir para
uma nova vida. O óleo simboliza a unção (escolha) do Espírito Santo
que nos consagra para essa nova vida e a regeneração recebida no
batismo. Por fim, a vela batismal simboliza a luz do Cristo ressurreto
e vitorioso que nos ilumina nos caminhos da vida. O sacramento do
Batismo é único, só acontece uma vez.
Acesso em 03/01/22: https://www.diocesemeridional.org.br/teologia/anglicanismo_perguntas_e_respostas.pdf

SÍMBOLOS BATISMAIS
Entende-se por simbolismo religioso todo, e qualquer, uso de símbolos,
incluindo arquétipos, atos, trabalhos artísticos, eventos, ou fenômenos
naturais, por uma religião. A maioria das doutrinas visualizam textos,
rituais e obras de arte como símbolos de ideias convincentes ou ideais.
O uso de símbolos religiosos exprime os valores morais da sociedade,
os ensinamentos da religião, cria um sentimento de solidariedade entre
os seguidores e funciona como uma forma de aproximação do adepto
com
o
seu
deus
ou
deuses.
Acesso
em
03/01/22:
https://cfnplages.com.br/content/uploads/2020/05/Material-complementar-6-anoEnsino-religioso.pdf

Oração
Pai de bondade, pela água do batismo fizestes brotar em nós uma vida
nova. Reunis em vosso Filho Jesus todos os que são batizados na
água e no Espírito Santo para que formem um só povo. Liberta-nos
pelo poder do Espírito do vosso amor e derrame em nossos corações a
vossa luz e a vossa paz para que sejamos anunciadores da Boa Nova
de Cristo. Amém.

Vem aí o curso de ‘formação bíblica’ da Catedral
Anglicana de São Paulo. Fique atento para mais
informações!
Presenteie seus amigos e familiares com os produtos da livraria anglicana!
Catedral Anglicana de São Paulo
Rua Com. Elias Zarzur, 1.239 - Alto da Boa Vista
São Paulo - CEP: 04736-002

