
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

O Baptismo – Pertença e Participação 
Observatório Pastoral 

Dando sequência aos aspectos anteriormente abordados sobre o Baptismo – renascer em 
Cristo e início de um caminho – fixamo-nos, desta feita, noutras perspectivas, igualmente 
fundamentais: sacramento da pertença e participação. 

A ritualidade baptismal, na sua rara beleza, significado e denso conteúdo antropológico, 
teológico, litúrgico e eclesial, remete, não exclusivamente, para a pessoa do neófito, criança 
ou adulto, mas para os frutos ou efeitos baptismais: incorporação a Cristo, pertença ao Seu 
Corpo, a Igreja, e participação na vida eclesial e social. Pertença e participação conlevam 
outras consequências, expressas no conjunto ritual do Baptismo. 

Ao acolhimento, de certo modo iniciado no pedido do Baptismo e ritualizado na 
celebração, sucedem-se os restantes momentos do acto sacramental, incidentes no sentido de 
pertença e participação: a proclamação da Palavra de Deus, evocando o novo nascimento, a 
fé, a pertença a Cristo e à Igreja, a vida nova; os ritos centrais, com a renúncia ao mal, 
profissão de fé e a infusão da água; os ritos explicativos, na unção com o óleo do crisma, 
imposição da veste branca, entrega da luz de Cristo, oração e gesto “effetha” (abre-te), para 
que a Palavra se escute e professe a fé; e ritos finais, na oração do Pai Nosso, bênção sobre a 
mãe, o pai, os presentes e envio. 
– Pertença e incorporação a Cristo e à Igreja. No Baptismo, são gerados os membros da 

Igreja que, incorporados a Cristo, participam na Sua morte e ressurreição. A Igreja, Corpo de 
Cristo, composta de muitos e diversos membros, torna-se, assim, continuidade actuante na 
Sua missão sacerdotal, profética e real (cf. 1 Cor 12,13; Gl 3,27). 
– Participação na missão da Igreja. Cada baptizado, pertencente a Cristo e à Igreja, é 

impelido à acção, não só individual, mas em união de espírito com os irmãos, em Igreja. Ao 
apelo da pregação de Pedro, no dia Pentecostes, e interpelação dos ouvintes: «que devemos 
fazer?», o Apóstolo respondia: «cada um de vós arrependa-se e receba o Baptismo em nome 
de Jesus Cristo» (Act 2,37-38). O baptizado renasce, assim, para uma vida nova e, iluminado 
pela fé, assume como tarefa o testemunho cristão, em atitudes consequente, na comunhão 
com o Pai, por Cristo, no Espírito (cf. Ef 4,2-6) e em fraternidade eclesial. 

Todo o baptizado recebe a graça de pertença espiritual, afectiva e efectivamente a Cristo 
e à Igreja, Seu Corpo e, como tal, é convocado ao compromisso responsável na vida do Povo 
de Deus, no que lhe compete, por dever e direito, segundo o seu estatuto, no serviço do 
anúncio, celebração e testemunho, não só assistindo, mas actuando. Alimentado em Cristo, 
Senhor da Esperança, será capaz de tão nobre, mas comprometedora, missão. 

José Henrique Santos (SDPL) 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Actos 4, 32-35 
«Um só coração e uma só alma» 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 
A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma; ninguém 
chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os Apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande 
simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou 
casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham aos pés dos Apóstolos. 
Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 117 (118), 2-4.16ab-18.22-24 (R. 1) 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. 
Ou: Aclamai o Senhor, porque Ele é bom: o seu amor é para sempre. 
 
LEITURA II             1 Jo 5, 1-6 

«Todo o que nasceu de Deus vence o mundo» 
 
Leitura da Primeira Epístola de São João 
Caríssimos: Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama Aquele que 
gerou ama também Aquele que nasceu d’Ele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus 
quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste 
em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o 
que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é 
o vencedor do mundo senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que 
veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo; não só com a água, mas com a água e o sangue. É 
o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO          Jo 20, 19-31 

«Oito dias depois, veio Jesus...» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e 
disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados 
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». Tomé, um dos 
Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros 
discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal 
dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei». 
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, 
estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: «A paz esteja convosco». 
Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e mete-
a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e 
meu Deus!». Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem 
terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o 
Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na leitura deste Segundo Domingo a comunidade cristã é uma 
família unida, onde os irmãos têm “um só coração e uma só alma”. Tal 
facto resulta da adesão a Jesus: seria um absurdo aderir a Jesus e ao seu projecto e, 
depois, conduzir a vida de acordo com mecanismos de divisão, de afastamento, de 
egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência... A comunidade cristã é uma comunidade 
de irmãos que vivem no amor, ou é um grupo de pessoas isoladas, em que cada um 
procura defender os seus interesses, mesmo que para isso tenha de magoar e de 
espezinhar os outros? No que me diz respeito, esforço-me por amar todos, por 
respeitar a liberdade e a dignidade de todos, por potenciar os contributos e as 
qualidades de todos? A comunidade cristã é uma comunidade de partilha. No centro 
dessa comunidade está o Cristo do amor, da partilha, do serviço, do dom da vida... 
O cristão não pode, portanto, viver fechado no seu egoísmo, indiferente à sorte dos 
outros irmãos. 

Nesta segunda leitura o crente que ama a Deus, acredita que Jesus é o 
Filho de Deus e vive de acordo com os mandamentos de Deus (sobretudo com o 
mandamento do amor aos irmãos), vence o mundo. Amar Deus, amar Jesus e amar 
os irmãos significa construir a própria vida numa dinâmica de amor; e significa, 
portanto, derrotar o egoísmo, o ódio, a injustiça que caracterizam a dinâmica do 
mundo (vers. 4-5). Esta vida nova que permite aos crentes vencer o mundo é 
oferecida aos homens através de Jesus Cristo. A vida nova que Jesus veio oferecer 
chega aos homens pela “Água” (Baptismo - isto é, pela adesão a Cristo e à sua 
proposta) e pelo “Sangue” (alusão à vida de Jesus, feita dom na cruz por amor). 
O Espírito Santo atesta a validade e a verdade dessa proposta trazida por Jesus 
Cristo, por mandato de Deus Pai (vers. 6). Quando o homem responde 
positivamente ao desafio que Deus lhe faz (Baptismo), oferece a sua vida como um 
dom de amor para os irmãos (a exemplo de Cristo) e cumpre os mandamentos de 
Deus, vence o mundo, torna-se filho de Deus e membro da família de Deus. 

O Evangelho diz-nos: Os apóstolos estavam fechados, com medo, 
mergulhados nas trevas de um mundo hostil, Jesus transmite duplamente a paz 
(vers. 19 e 21: é o “shalom” hebraico, no sentido de harmonia, serenidade, 
tranquilidade, confiança, vida plena). Assegura-se, assim, aos discípulos que Jesus 
venceu aquilo que os assustava (a morte, a opressão, a hostilidade do mundo); e 
que, doravante, os discípulos não têm qualquer razão para ter medo. Depois (vers. 
20a), Jesus revela a Sua “identidade”: nas mãos e no lado trespassado, estão os 
sinais do seu amor e da sua entrega. É nesses sinais de amor e de doação que a 
comunidade reconhece Jesus vivo e presente no seu meio. A permanência desses 
“sinais” indica a permanência do amor de Jesus: Ele será sempre o Messias que 
ama e do qual brotarão a água e o sangue que constituem e alimentam a 
comunidade. Em seguida (vers. 22), Jesus “soprou” sobre os discípulos reunidos à 
sua volta. Com o “sopro” (de Gn 2,7,) o homem tornou-se um ser vivente; com este 
“sopro”, Jesus transmite aos discípulos a vida nova que fará deles homens novos. 
Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu a primeira vez, mas quando Jesus 
lhe disse Tomé «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão 
e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente» Tomé caiu de joelhos e 
pronunciou umas das declarações mais lindas e reais para com o nosso verdadeiro 
Deus “Meu Senhor e meu Deus”. 


