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1. Neste domingo celebramos a festa do Baptismo do Senhor. O trecho evangélico, que a Liturgia apresenta à nossa
reflexão, fala acerca de Jesus que, confundindo-Se com a multidão, desce ao rio Jordão para ser baptizado por João.
Enquanto sai da água, os céus abrem-se, aparece o Espírito de Deus em forma de pomba e uma voz ecoa do alto:
«Este é o meu Filho amado, que muito Me agrada» (Mt 3, 17).

Neste cenário é o próprio Deus que, dum certo modo, Se manifesta no Seu ministério trinitário: o Pai, princípio e fonte
da vida e da santidade; o Filho, que veio ao mundo a fim de o libertar do pecado e da morte; o Espírito Santo, que, com
a Sua força, sustenta a obra da redenção.

2. No contexto deste último ano de preparação para o Grande Jubileu, dedicado ao Pai, a solenidade hodierna adquire
um valor especial. O ícone do Baptismo de Jesus traz ao nosso espírito o rosto misericordioso do Pai celeste, o Qual,
como diz o Evangelho, «amou de tal forma o mundo que entregou o Seu Filho único, para que todo o que n'Ele crer não
morra, mas tenha a vida eterna» (Jo 3, 16).

Somos assim convidados a reflectir acerca do amor que o Pai sente por nós, elevados no Baptismo à dignidade de Seus
filhos adoptivos. A autoconsciência desta dignidade tão nobre deve despertar em nós o empenho dum comportamento
adequado.

3. Nesta manhã, na sugestiva moldura da Capela Sistina, conferi a algumas crianças o Sacramento da iniciação cristã.
Juntamente com os pais, os padrinhos e as madrinhas demos graças ao Senhor pelo dom da vida e da graça
santificante, que tornou estas crianças filhas adoptivas de Deus. Rezemos, além disso, por todos os baptizados a fim de
que, ao responderem com renovada fidelidade à chamada do Senhor, vivam sempre no seu amor.

Confiamos estes votos a Nossa Senhora para que, como Mãe da Graça divina, ajude cada cristão a ser consciente do
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significado e da importância do próprio Baptismo e a ser-lhe fiel na vida de todos os dias.

Bom domingo e boa semana para todos. Seja louvado Jesus Cristo!
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