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«.. Este é o meu Filho muito amado…

“ …no qual pus toda a minha complacência…”.
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Ambiente:O Evangelho deste domingo apresenta Jesus a ir ao encontro de

João Baptista e a ser baptizado no rio Jordão. João 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 – um rito muito frequente, aliás,

entre alguns grupos judeus da época. Na perspectiva de

João, os homens deviam arrepender-se; e foi para os chamar

ao arrependimento que ele baptizou na água. Na perspectiva

de João, recusar a conversão, significava ser destruído pela

cólera de Deus, como a palha queimada pelo fogo. O que é

que Jesus tem a ver com isto? Que sentido faz Ele

apresentar-se a João para receber este “baptismo” de

purificação, de arrependimento e de perdão dos pecados?
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Na primeira parte do nosso texto (v.7-8), Marcos apresenta o 

testemunho de João Baptista 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 

baptizar-vos no Espírito Santo”. Tanto a fortaleza como o 

baptismo no Espírito são prerrogativas que caracterizam o 

Messias que Israel esperava (Is 9,5-6; 11,2). O testemunho de 

João não oferece dúvidas: Jesus é esse Messias anunciado 

pelos profetas, que Deus vai enviar para libertar o seu Povo e 

para lhe dar a vida definitiva. O testemunho de Deus é 

acompanhado por três factos que, no entanto, devem ser 

entendidos em referência a factos e símbolos do Antigo 

Testamento…

Assim, a abertura do céu significa a união da terra e do céu. 

Desta forma, Marcos anuncia que a actividade de Jesus vai 

reconciliar o céu e a terra, vai refazer a comunhão entre Deus 

e os homens.

Mensagem:
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Mensagem (Cont):

A figura da pomba, relaciona-se

provavelmente, com o Espírito de Deus

que, no início, pairava sobra as águas Gn

(1,2) evoque a nova criação que terá lugar

a partir da actividade que Jesus vai iniciar.

Temos, finalmente, a voz do céu. Trata-se

de uma forma muito usada pelos rabbis

para expressar a opinião de Deus acerca

de uma pessoa ou de um acontecimento.

Essa voz declara que Jesus é o Filho de Deus; e fá-lo com uma fórmula tomada

desse cântico do “Servo de Jahwéh” que vimos na primeira leitura de hoje (Is

42,1)…Afirma-se, de forma clara, que Jesus é o Filho de Deus… Mas a referência

ao Servo de Jahwéh sugere que a missão de Jesus 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.
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A celebração do baptismo do Senhor leva-nos até

um Jesus que assume plenamente a sua condição

de “Filho” e que se faz obediente ao Pai, cumprindo

integralmente o projecto do Pai de dar vida ao

homem.

É esta mesma atitude de obediência radical, de

entrega incondicional, de confiança absoluta que eu

assumo na minha relação com Deus?

O projecto de Deus é, para mim, mais importante de

que os meus projectos pessoais ou do que os

desafios que o mundo me faz?

O projecto de Deus é, para mim, mais importante de

que os meus projectos pessoais ou do que os

desafios que o mundo me faz?
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