
Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).

PENIEL
Prepare-se para o

Retiro Distrital de Renovação Espiritual 
Batismo do Senhor

Tu És meu Filho amado
Início da 1ª Semana Comum

Marcos 1.7-11

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� se sente 

amado por Deus?
 Leitura Bíblica: Marcos 

1.7-11.

O Evangelho de hoje nos 
leva ao Rio Jord�o. Iniciamos, na 
Celebra��o do Batismo do Senhor, a 
leitura do minist�rio de Cristo. Jesus 
iniciou na obedi�ncia ao Batismo e 
teve a aprova��o do Pai e a presen�a do Esp�rito Santo. Isso significa a 
Sant�ssima Trindade presente na Miss�o do Filho. 

I. A Pregação de João Batista
Jo�o Batista sabia que seu minist�rio era apenas preparar o 

caminho do Senhor. Tinha certeza de que viria um que era mais poderoso 
do que ele e que n�o era digno desatar as correias das suas sand�lias (7). 

Tamb�m afirmou a superioridade do sacramento do Batismo 
ministrado pelo Senhor Jesus. Ele dizia (8): “Eu vos tenho batizado com 
�gua; ele, por�m, vos batizar� com o Esp�rito Santo”.

Jo�o n�o tem medo de afirmar que Jesus era o Senhor, o poderoso, 
o digno. 
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Assim tamb�m precisa ser a nossa espiritualidade. Sem Jesus n�o 
somos absolutamente nada. Nada temos e nada sabemos. N�o temos f� no 
homem. Nossa f� est� no Senhor. O que Ele faz � melhor do que o que eu 
fa�o. Ele � soberano e eu sou dependente. Mas ainda assim, trabalhamos 
com alegria sabendo que Jesus cumprir� todas as suas palavras em nossa 
vida.

O Batismo com o Esp�rito Santo profetizado por Jo�o se cumpriu 
no dia de Pentecostes. Atos 2.3 diz: “E apareceram, distribu�das entre eles, 
l�nguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles”.

Que o Senhor nos encha com o Seu Esp�rito e sejamos fi�is a 
Miss�o que Ele nos deu. 

O que voc� deseja realizar para Deus neste novo ano?

II. A Obediência do Senhor Jesus
Jo�o Batista estava certo. Jesus � todo poderoso, � o Senhor e 

Digno de honra e gl�ria. Ele � o Deus encarnado. O Filho de Deus. 
Contudo, Jesus veio como servo. Ele n�o apenas deixa-o desatar as 

correias de suas sand�lias, como se submete ao Batismo que era 
ministrado aos pecadores arrependidos. O Evangelho diz: (9) “Naqueles 
dias, veio Jesus de Nazar� da Galil�ia e por Jo�o foi batizado no rio 
Jord�o”.

Jesus deu exemplo e cumpriu a vontade de Deus. Foi um batismo 
diferente. Seu batismo deu in�cio a miss�o. 

Sua miss�o foi, atrav�s de sua obedi�ncia, salvar os pecadores. 
Romanos 5.19 diz: “Porque, como, pela desobedi�ncia de um s� 

homem, muitos se tornaram pecadores, assim tamb�m, por meio da 
obedi�ncia de um s�, muitos se tornar�o justos”.

Jesus foi obediente a vontade de Deus e deixou um caminho 
aberto. O in�cio da obedi�ncia � a convers�o e o santo batismo.

Qual o seu n�vel de obedi�ncia a Deus? Baixo, m�dio, ou ideal? 
Por qu�?

III. Epifania no Batismo do Senhor
Deus usou v�rios acontecimentos para manifestar (Epifania) sua 

gl�ria na vida de Cristo Jesus. A Estrela de Bel�m, a Transforma��o da 
�gua em vinho e o milagre do Batismo do Senhor. 

O Evangelho diz que Jesus (10) “ao sair da �gua, viu os c�us 
rasgarem-se e o Esp�rito descendo como pomba sobre ele. (11) Ent�o, foi 
ouvida uma voz dos c�us: Tu �s o meu Filho amado, em ti me comprazo”.

A presen�a do Esp�rito Santo e a voz de Deus se agradando do 
Filho s�o as principais manifesta��es do in�cio do Seu minist�rio. 

Jesus veio manifestar a gl�ria de Deus ao mundo. Paulo diz em 
Colossenses 1.26: “o mist�rio que estivera oculto dos s�culos e das 
gera��es; agora, todavia, se manifestou aos seus santos”.

Seguindo a Miss�o de Cristo teremos a presen�a do Esp�rito Santo 
e a voz da Gra�a de Deus aprovando o nosso trabalho. 

N�o podemos iniciar um servi�o espiritual sem a aprova��o de 
Deus.

Voc� tem buscado a orienta��o de Deus? Para que �rea de sua 
vida?  

Conclusão:
O Evangelho nos desafiou nas seguintes �reas:
Na prega��o de Jo�o Batista somos desafiados a esperar o Batismo 

do Esp�rito Santo e depender desta gra�a para a Miss�o. 
A obedi�ncia do Senhor Jesus deixou o caminho aberto. N�o 

importa quem somos, precisamos da convers�o e do Batismo.
A Epifania de Jesus em seu batismo nos falou da necessidade do 

Esp�rito Santo para a miss�o e da confirma��o do Pai. 

Oração 
� Pai Celestial, que, no Batismo de Jesus, no Jord�o, o proclamaste teu 
amado Filho e o ungiste com o Esp�rito Santo; concede que todos os 
batizados em seu nome guardem constantes a alian�a que estabeleceste e, 
com ousadia, o confessem Senhor e Salvador, o qual vive e reina contigo e 
com o Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 


