
«TESTEMUNHA ADMIRÁVEL 

DA GRAÇA DO BAPTISMO»  

Santa Isabel da Trindade é 

«uma testemunha admirável 

da graça do baptismo  

desenvolvida num ser que a 

acolhe sem reserva». «Com a 

bem-aventurada Isabel, uma 

nova luz brilha para nós, uma nova guia 

certa e segura se apresenta». «À nossa 

humanidade desorientada que já não sabe 

encontrar a Deus ou que o desfigura, que 

procura alguma palavra para fundar a sua 

esperança, Isabel dá o testemunho de uma 

abertura perfeita à palavra de Deus que 

assimilou ao ponto de nela alimentar 

verdadeiramente a sua reflexão e a sua 

oração, ao ponto de nela encontrar todas as 

suas razões de viver» (João Paulo II, 25 de 

Novembro de 1984). 

Jesus desceu à água do Jordão e o Espírito 

Santo desceu sobre Ele. Nós descemos à 

água da fonte baptismal e toda a Trindade 

desceu sobre nós. «Desçamos» ao nosso 

«abismo interior», ao céu da nossa alma, 

templo da Trindade.  

 

«“Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que vós 

me destes, aí estejam comigo, a fim de que 

contemplem a glória que me haveis dado, porque me 

amastes antes da criação do mundo” (Jo 17, 24). Tal 

é a última vontade de Cristo, o seu rogo supremo 

antes de retornar a seu Pai. Quer que onde Ele está, 

nós aí estejamos também, não apenas durante a 

eternidade, mas já no tempo que é a eternidade 

começada, embora sempre em progresso. Importa, 

pois, saber onde devemos viver com Ele para 

realizar o seu sonho divino. O lugar onde o Filho de 
Deus está escondido é o seio do Pai (...) Pelo 

baptismo, diz São Paulo, fomos enxertados em Jesus 

Cristo. (...) A Trindade, eis a nossa morada, o nosso 

“lar”, a casa paterna donde nunca devemos sair (…) 

Tornámo-nos suas pelo baptismo, é o que 

São Paulo quer dizer com estas palavras: 

“Chamou-os”; sim, chamadas a receber o 

selo da Santíssima Trindade» (S. Isabel da 

Trindade, O Céu na Fé ,  nn. 1-2. 27). 

 

O chamamento à contemplação , próprio da 

sua vocação de carmelita, está enraizado no 

baptismo; compreende igualmente que a 

contemplação é um chamamento universal 

contido na graça baptismal.  Eis a lição de 

uma contemplativa que não reivindica 

aristocraticamente a vocação à contemplação 

como qualquer coisa de pessoal, mas 

estende-a a todos, consciente de graça 

comum do baptismo . Apoia-a com uma bela 

doutrina em matéria de espiritualidade 

laical, que culmina numa dimensão 

contemplativa da vida: «“Uma só coisa é 

necessária, Maria escolheu a melhor parte 

que não lhe será tirada”. Esta melhor parte  

que parece ser o meu privilégio na minha 
bem-amada solidão do Carmelo, é oferecida 

por Deus a toda a alma baptizada» (Carta 

129). 

 

«Foi o baptismo que te tornou filha adoptiva, 

que te marcou com o selo da Santíssima 

Trindade!» (A Grandeza da nossa vocação,  

n. 9). «Serias muito bondosa se me 

informasses quanto ao dia do baptismo  

porque bem poderei acompanhar a minha 

amada sobrinhita às fontes baptismais,  

quando a Santíssima Trindade descer à sua 

alma!» (Carta 196). «Alegro-me em adorar a 

Santíssima Trindade  nessa alminha tornada 

no seu templo pelo baptismo. Que 

mistério!...» (Carta 198).  
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«Jesus foi baptizado e, enquanto orava,  

abriu-se o Céu» 

 

 
 

«São três que dão testemunho: o Espírito, a 

água e o sangue; e os três estão de acordo» (1 Jo 5, 

5-13). O Baptismo na água, por volta dos seus 30 

anos, é o fim da vida oculta de Nazaré e o princípio 

da epifania ou manifestação da glória do Senhor no 

seu ministério público, que durou 3 anos. O 
Baptismo no sangue (na morte) é o fim da sua vida 

terrena e o princípio da sua vida celeste. O 

Baptismo no Espírito é o nascimento e a epifania 

da Igreja no dia de Pentecostes. «Vós sereis 

baptizados no Espírito Santo» (Act 11, 46). Cristo 

envia o Espírito de junto do Pai (Jo 15, 26; 16, 7; 

20, 22) para glória de Cristo, para formar e revelar 

Cristo em nós (Jo 16, 13-14). O Espírito dá 

testemunho da divindade de Cristo» (São Gregório 

de Nazianzo). 

    

DOMINGO  

NO  

CARMELO 
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PALAVRA DE DEUS 

 

Leitura do Livro de Isaías              

Is 42, 1-4. 6-7 

 
Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, 

o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz 

repousar o meu espírito, para que leve a justiça às 

nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se 

fará ouvir nas praças; não quebrará a cana fendida, 

nem apagará a torcida que ainda fumega: 

proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem 

desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, 

a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui Eu, 

o Senhor, que te chamei segundo a justiça; tomei-te 

pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a 

luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, 

tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que 

habitam nas trevas». 

 

Sl 28: O Senhor abençoará o seu povo na paz. 

 

Tributai ao Senhor, filhos de Deus, 

tributai ao Senhor glória e poder. 

Tributai ao Senhor a glória do seu nome, 

adorai o Senhor com ornamentos sagrados. 

 

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, 

o Senhor está sobre a vastidão das águas. 

A voz do Senhor é poderosa, 

a voz do Senhor é majestosa. 

 

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão 

e no seu templo todos clamam: Glória! 

Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor, 

o Senhor senta-Se como Rei eterno. 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos       Act 10, 34-38 

 

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na 

verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de 

pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O 

teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou 

a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz 

por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós 

sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar 

pela Galileia, depois do baptismo que João pregou: 
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de 

Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos 

os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus 

estava com Ele». 

 

Refrão: Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do 

Pai: «Este é o meu Filho muito amado: escutai-

O». 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                     Lc 3, 15-16. 21-22 

 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e 

todos pensavam em seus corações se João não seria 

o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu 

baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais 

forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as 

correias das sandálias. Ele baptizar-vos-á com o 

Espírito Santo e com o fogo». Quando todo o povo 
recebeu o baptismo, Jesus também foi baptizado; e, 

enquanto orava, o Céu abriu-se e o Espírito Santo 

desceu sobre Ele em forma corporal, como uma 

pomba. E do Céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o 

meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha 

complacência». 

*** 

 
«Da parte de Jesus, o seu Baptismo é a aceitação e a 

inauguração da sua missão de Servo sofredor. 

Deixa-se contar entre o número dos pecadores. É já 

“o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”, e 

antecipa já o “Baptismo” da sua morte sangrenta. 
Vem, desde já, para “cumprir toda a justiça”. Quer 

dizer que Se submete inteiramente à vontade do Pai 

e aceita por amor o baptismo de morte para a 

remissão dos nossos pecados. A esta aceitação 

responde a voz do Pai, que põe toda a sua 

complacência no Filho. O Espírito que Jesus possui 

em plenitude, desde a sua conceição, vem 
“repousar” sobre Ele e Jesus será a fonte do mesmo 

Espírito para toda a humanidade. No Baptismo de 

Cristo, “abriram-se os céus”, que o pecado de Adão 

tinha fechado e as águas são santificadas pela 

descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova 
Criação» (Catecismo da Igreja Católica, n. 536). 

 

No «tempo do Natal», «destinado a celebrar 

o Natal do Senhor e as suas primeiras 

manifestações», a Igreja dá graças a Deus 

que, pelo Verbo encarnado, com a sombra do 

Espírito, nos dá «o poder de ser filhos de 

Deus». As promessas de Deus a David, seu 

ungido, cumprem-se em Jesus, «filho de 

David», nascido do Espírito nas entranhas da 

madrugada. «A ti pertence a realeza desde o 

dia em que nascestes nos esplendores da 

santidade: antes da aurora, como orvalho eu 

te gerei» (Sl 109, 2-3). «Tu és meu filho, Eu 

hoje te gerei» (Sl 2, 7). «Nestes dias, que 

são os últimos, Deus falou-nos por seu 

Filho» (Hb 1, 1). Na Epifania, a Igreja, 

«extasiada» pela beleza do amor de Deus que 

salva o mundo – «manifestou-se a graça de 

Deus, fonte de salvação para todos os 

homens» (Tt 2, 11) –, aprende dos Reis 

Magos o caminho da verdade, a «adorar a 

Deus em espírito e verdade» (Jo 4, 23). 

«Adorem-n’O todos os Anjos de Deus» (Sl 
96, 7). No Baptismo do Senhor , a Igreja 

recorda-nos que na fonte baptismal, toda a  

Trindade desce para habitar no céu da nossa 

alma. «Ele salvou-nos... pelo baptismo da 

regeneração e renovação do Espírito Santo» 

(Tt 3, 4). 
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