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Baptismo | Leituras do  

novo Testamento 

Rom 6, 3-5  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Romanos  
Irmãos:  

Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo  
fomos baptizados na sua morte.  

Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,  

para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,  

também nós vivamos uma vida nova.  
Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo  

por morte semelhante à sua,  

também o estaremos pela sua ressurreição.  
Palavra do Senhor. 

Rom 8, 28-32  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Romanos  
Nós sabemos que Deus concorre em tudo  
para o bem daqueles que O amam,  

dos que são chamados, segundo o seu desígnio.  

Porque os que Ele de antemão conheceu,  
também os predestinou  

para serem conformes à imagem de seu Filho,  

a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.  
E àqueles que predestinou, também os chamou;  

àqueles que chamou, também os justificou;  
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e àqueles que justificou, também os glorificou.  
Que diremos a tudo isto?  

Se Deus está por nós, quem estará contra nós?  

Deus, que não poupou o seu próprio Filho,  

mas O entregou à morte por todos nós,  
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?  

Palavra do Senhor.  

1 Cor 12, 12-13  

Leitura da Primeira Epístola 

de São Paulo aos Coríntios  
Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros  

e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,  

constituem um só corpo,  
assim também sucede em Cristo.  

Na verdade, todos nós  

– judeus e gregos, escravos e homens livres –  
fomos baptizados num só Espírito,  

para constituirmos um só corpo  

e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.  

Palavra do Senhor.  

Gal 3, 26-28  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Gálatas  
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo,  
porque todos vós que fostes baptizados em Cristo,  

fostes revestidos de Cristo.  

Não há judeu nem grego,  

não há escravo nem livre,  

não há homem nem mulher;  

todos vós sois um só em Cristo Jesus.  

Palavra do Senhor.  
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Ef 1, 3-10.13-14  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Efésios  
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

que do alto dos Céus nos abençoou  

com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo.  
N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,  

para sermos santos e irrepreensíveis,  

em caridade, na sua presença.  

Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade,  
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,  

para louvor da sua glória  

e da graça que derramou sobre nós,  
por seu amado Filho.  

N’Ele, pelo seu sangue,  

temos a redenção e a remissão dos pecados.  
Segundo a riqueza da sua graça,  

que Ele nos concedeu em abundância,  

com plena sabedoria e inteligência,  

deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade,  
o desígnio de benevolência n’Ele de antemão estabelecido  

para se realizar na plenitude dos tempos:  

instaurar todas as coisas em Cristo,  
tudo o que há nos Céus e na terra.  

Foi n’Ele que vós também,  

depois de ouvirdes a palavra da verdade,  
o Evangelho da vossa salvação,  

abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo.  

E o Espírito Santo prometido  

é o penhor da nossa herança,  
para a redenção do povo  

que Deus adquiriu para louvor da sua glória.  

Palavra do Senhor. 
 

Ef 4, 1-6  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Efésios  
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Meus irmãos:  
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor,  

recomendo-vos que vos comporteis  

segundo a maneira de viver a que fostes chamados.  

Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência;  
suportai-vos uns aos outros com caridade;  

empenhai-vos em manter a unidade de espírito,  

pelo vínculo da paz.  
Há um só corpo e um só Espírito,  

como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados.  

Há um só Senhor, uma só fé, um só baptismo.  
Há um só Deus e pai de todos,  

que está acima de todos,  

actua em todos  

e em todos Se encontra.  
Palavra do Senhor.  

 

Col 3, 9b-17  

Leitura da Epístola  

de São Paulo aos Colossenses  
Irmãos: Despojai-vos do homem velho  

com as suas acções  

e revesti-vos do homem novo,  
que, para alcançar a verdadeira ciência,  

se vai renovando à imagem do seu Criador.  

Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso,  
bárbaro ou cita, escravo ou livre;  

o que há é Cristo, que é tudo e está em todos.  

Como eleitos de Deus, santos e predilectos,  

revesti-vos de sentimentos de misericórdia,  
de bondade, humildade, mansidão e paciência.  

Suportai-vos uns aos outros  

e perdoai-vos mutuamente,  
se algum tiver razão de queixa contra outro.  

Tal como o Senhor vos perdoou,  

assim deveis fazer vós também.  
Acima de tudo, revesti-vos da caridade,  

que é o vínculo da perfeição.  

Reine em vossos corações a paz de Cristo,  
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à qual fostes chamados para formar um só corpo.  
E vivei em acção de graças.  

Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,  

para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros  

com toda a sabedoria;  
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,  

cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.  

E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,  
seja tudo em nome do Senhor Jesus,  

dando graças, por Ele, a Deus Pai.  

Palavra do Senhor.  

Tito 3, 4-7 

Leitura da Epístola  

de São Paulo a Tito  
Caríssimo: Ao manifestar-se a bondade de Deus nosso Salvador  

e o seu amor para com os homens,  
Ele salvou-nos, não pelas obras justas que praticámos,  

mas em virtude da sua misericórdia,  

pelo baptismo da regeneração e renovação do Espírito Santo,  

que Ele derramou abundantemente sobre nós,  
por meio de Jesus Cristo nosso Salvador,  

para que, justificados pela sua graça,  

nos tornássemos, em esperança,  
herdeiros da vida eterna.  

Palavra do Senhor.  

Hebr 10, 22-25  

Leitura da  

Epístola aos Hebreus  
Irmãos: Aproximemo-nos de coração sincero,  

na plenitude da fé,  

tendo o coração purificado da má consciência  
e o corpo lavado na água pura.  

Conservemos firmemente a esperança que professamos,  

pois Aquele que fez a promessa é fiel.  
Velemos uns pelos outros,  
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para nos estimularmos à caridade e às boas obras,  
sem abandonarmos a nossa assembleia,  

como é costume de alguns,  

mas exortando-nos mutuamente,  

tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia do Senhor.  
Palavra do Senhor. 

1 Pedro 2, 4-5.9-10  

Leitura da Primeira Epístola 

de São Pedro  
Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor,  
que é a pedra viva, rejeitada pelos homens,  

mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus.  

E vós mesmos, como pedras vivas,  
entrai na construção deste templo espiritual,  

para constituirdes um sacerdócio santo,  

destinado a oferecer sacrifícios espirituais,  
agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 

 Vós sois «geração eleita, sacerdócio real, nação santa,  

povo adquirido por Deus, para anunciar os louvores»  

d’Aquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.  
Palavra do Senhor. 


