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Baptismo | evangelhos 

 

 

Mt 16, 24-27  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus então aos seus discípulos:  

«Se alguém quiser seguir-Me,  
renuncie a si mesmo,  

tome a sua cruz  
e siga-Me.  

Pois quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;  

mas quem perder a sua vida por minha causa,  
há-de encontrá-la.  

Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,  

se perder a sua vida?  
Que poderá dar o homem em troca da sua vida?  

O Filho do homem há-de vir  

na glória de seu Pai, com os seus Anjos,  
e então dará a cada um segundo as suas obras».  

Palavra da salvação.  
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Mt 22, 35-40  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, um doutor da Lei  

perguntou a Jesus, para o experimentar:  
«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?»  

Jesus respondeu:  

«‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,  
com toda a tua alma e com todo o teu espírito’.  

Este é o maior e o primeiro mandamento.  

O segundo, porém, é semelhante a este:  
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.  

Nestes dois mandamentos  

se resumem toda a Lei e os Profetas».  
Palavra da salvação. 

 

Mt 28, 18-20  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus aproximou-Se  

e disse aos onze discípulos:  
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.  

Ide e fazei discípulos de todas as nações,  

baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,  
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.  

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».  

Palavra da salvação.  
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Mc 1, 9-11  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naqueles dias,  

Jesus veio de Nazaré para a Galileia  
e foi baptizado por João no rio Jordão.  

Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se  

e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.  
E dos céus ouviu-se uma voz:  

«Tu és o meu Filho muito amado,  

em Ti pus toda a minha complacência».  
Palavra da salvação. 

Mc 10, 13-16 

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
Naquele tempo,  

apresentaram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse,  
mas os discípulos afastavam-nas.  

Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes:  
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:  

dos que são como elas é o reino de Deus.  

Em verdade vos digo:  
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança,  

não entrará nele».  

E, abraçando-as, começou a abençoá-las,  
impondo as mãos sobre elas.  

Palavra da salvação.  
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Mc 12, 28b-34  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
Naquele tempo,  

aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:  
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»  

Jesus respondeu-lhe:  

«O primeiro é o seguinte:  
‘Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor.  

Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração,  

com toda a tua alma, com todo o teu entendimento  
e com todas as tuas forças’.  

O segundo é este:  

‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.  
Não há nenhum mandamento maior que estes».  

Disse-lhe o escriba:  

«Muito bem, Mestre!  
Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além d’Ele.  

Amá-l’O com todo o coração,  

com toda a inteligência e com todas as forças,  
e amar o próximo como a si mesmo,  

vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».  
Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,  

Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino de Deus».  

E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.  
Palavra da salvação. 
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Mc 12, 28b-31  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
Naquele tempo,  

aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe:  
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?»  

Jesus respondeu-lhe:  

«O primeiro é o seguinte:  
‘Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor.  

Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração,  

com toda a tua alma, com todo o teu entendimento  
e com todas as tuas forças’.  

Palavra da salvação. 

Mc 16, 15-16.19-20  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes:  

«Ide por todo o mundo  
e pregai o Evangelho a toda a criatura.  

Quem acreditar e for baptizado será salvo;  

mas quem não acreditar será condenado».  
Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,  

foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.  

Eles partiram a pregar por toda a parte  
e o Senhor cooperava com eles,  

confirmando a sua palavra  

com os milagres que a acompanhavam.  
Palavra da salvação.  
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Lc 24, 44-53  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Foram estas as palavras que vos dirigi,  

quando ainda estava convosco:  
‘Tem de cumprir-se o que está escrito a meu respeito  

na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos’».  

Abriu-lhes então o entendimento  
para compreenderem as Escrituras e disse-lhes:  

«Está escrito que o Messias havia de sofrer  

e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia  
e que havia de ser pregado em seu nome  

o arrependimento e o perdão dos pecados  

a todas as nações, começando por Jerusalém.  
Vós sois testemunhas disso.  

Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai.  
Por isso permanecei na cidade,  

até que sejais revestidos com a força do alto».  

Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia  
e, erguendo as mãos, abençoou-os.  

Enquanto os abençoava,  

afastou-Se deles e foi elevado ao Céu.  
Eles prostraram-se diante de Jesus,  

e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.  

E estavam continuamente no templo,  
bendizendo a Deus.  

Palavra da salvação.  
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Jo 1, 1-5.9-14.16-18  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São joÃO 
No princípio era o Verbo  

e o Verbo estava com Deus  
e o Verbo era Deus.  

No princípio, Ele estava com Deus.  

Tudo se fez por meio d’Ele  
e sem Ele nada foi feito.  

N’Ele estava a vida  

e a vida era a luz dos homens.  
A luz brilha nas trevas  

e as trevas não a receberam.  

O Verbo era a luz verdadeira,  
que, vindo ao mundo,  

ilumina todo o homem.  

Estava no mundo  
e o mundo, que foi feito por Ele,  

não O conheceu.  

Veio para o que era seu  
e os seus não O receberam.  

Mas, àqueles que O receberam  
e acreditaram no seu nome,  

deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.  

Estes não nasceram do sangue,  
nem da vontade da carne,  

nem da vontade do homem,  

mas de Deus.  
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.  

Nós vimos a sua glória,  

glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,  
cheio de graça e de verdade.  

Foi da sua plenitude que todos nós recebemos  

graça sobre graça.  
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Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,  
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.  

A Deus, nunca ninguém O viu.  

O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,  
é que O deu a conhecer.  

Palavra da salvação. 

 

Jo 1, 29-34  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São joÃO 
Naquele tempo,  
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,  

e exclamou:  

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.  
É d’Ele que eu dizia:  

‘Depois de mim vem um homem  

que passou à minha frente, porque era antes de mim’.  
Eu não O conhecia,  

mas foi para Ele Se manifestar a Israel  

que eu vim baptizar na água».  
João deu este testemunho, dizendo:  

«Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba  
e permanecer sobre Ele.  

Eu não O conhecia,  

mas quem me enviou a baptizar na água é que me disse:  
‘Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer  

é que baptiza no Espírito Santo’.  

Ora eu vi e dou testemunho  
de que Ele é o Filho de Deus».  

Palavra da salvação.  
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Jo 3, 1-6  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São joÃO 
Havia um fariseu chamado Nicodemos,  

que era um dos principais entre os judeus.  
Foi ter com Jesus de noite e disse-Lhe:  

«Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre,  

pois ninguém pode realizar os milagres que Tu fazes  
se Deus não está com ele».  

Jesus respondeu-lhe:  

«Em verdade, em verdade te digo:  
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus».  

Disse-Lhe Nicodemos:  

«Como pode um homem nascer, sendo já velho?  
Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?».  

Jesus respondeu:  

«Em verdade, em verdade te digo:  
Quem não nascer da água e do Espírito  

não pode entrar no reino de Deus.  

O que nasceu da carne é carne  
e o que nasceu do Espírito é espírito.  

Palavra da salvação. 

Jo 3, 16-21  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São joÃO 
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos:  

«Deus amou tanto o mundo  
que entregou o seu Filho Unigénito,  
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para que todo o homem que acredita n’Ele  
não pereça, mas tenha a vida eterna.  

Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo,  

mas para que o mundo seja salvo por Ele.  
Quem acredita n’Ele não é condenado,  

mas quem não acredita já está condenado,  

porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus.  
E a causa da condenação é esta:  

a luz veio ao mundo  

e os homens amaram mais as trevas do que a luz,  

porque eram más as suas obras.  

Todo aquele que pratica más acções  

odeia a luz e não se aproxima dela,  
para que as suas obras não sejam denunciadas.  

Mas quem pratica a verdade  
aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas,  

pois são feitas em Deus.  

Palavra da salvação.  

Jo 4, 5-14  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Naquele tempo,  
chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chamada Sicar,  

junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José,  

onde estava o poço de Jacob.  
Jesus, cansado da caminhada, sentou-Se à beira do poço.  

Era por volta do meio-dia.  

Veio uma mulher da Samaria para tirar água.  
Disse-lhe Jesus: «Dá-me de beber».  

Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos.  

Respondeu-Lhe a samaritana:  
«Como é que Tu, sendo judeu,  
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me pedes de beber, sendo eu samaritana?»  
De facto, os judeus não se dão com os samaritanos.  

Disse-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus  

e quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’,  
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva».  

Respondeu-Lhe a mulher:  

«Senhor, Tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo:  
donde Te vem a água viva?  

Serás Tu maior do que o nosso pai Jacob,  

que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu,  

com os seus filhos e os seus rebanhos?»  

Disse-lhe Jesus: «Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede.  

Mas aquele que beber da água que Eu lhe der  
nunca mais terá sede:  

a água que Eu lhe der tornar-se-á nele  
uma nascente que jorra para a vida eterna».  

Palavra da salvação.  

Jo 6, 44-47  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Naquele tempo, disse Jesus aos judeus:  

«Ninguém pode vir a Mim,  
se o Pai, que Me enviou, não o trouxer;  

e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.  

Está escrito no livro dos Profetas:  
‘Serão todos instruídos por Deus’.  

Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a Mim.  

Porque ninguém viu o Pai, senão Aquele que vem de Deus;  
Esse é que viu o Pai.  

Em verdade, em verdade vos digo:  

Quem acredita tem a vida eterna».  
Palavra da salvação.  
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Jo 7, 37b-39a  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Naquele tempo, Jesus exclamou:  

«Se alguém tem sede, venha a Mim e beba:  
do coração daquele que acredita em Mim  

correrão rios de água viva para a vida eterna».  

Referia-se ao Espírito que haviam de receber  
os que acreditassem n’Ele.  

Palavra da salvação.  

Jo 9, 1-7  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho  
um cego de nascença.  

Os discípulos perguntaram-Lhe:  

«Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego?  
Ele ou os seus pais?»  

Jesus respondeu-lhes:  

«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais;  
mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus.  

É preciso trabalhar, enquanto é dia,  

nas obras d’Aquele que Me enviou.  
Vai chegar a noite, em que ninguém pode trabalhar.  

Enquanto Eu estou no mundo,  

sou a luz do mundo».  
Dito isto, cuspiu em terra,  
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fez com a saliva um pouco de lodo  
e ungiu os olhos do cego.  

Depois disse-lhe:  

«Vai lavar-te à piscina de Siloé»  
– Siloé quer dizer «Enviado» – .  

Ele foi, lavou-se e ficou a ver.  

Palavra da salvação. 

Jo 12, 44-50  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, Jesus disse em alta voz:  
«Quem acredita em Mim não é em Mim que acredita,  

mas n’Aquele que Me enviou;  

e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou.  
Eu vim ao mundo como luz,  

para que todo aquele que acredita em Mim não fique nas trevas.  

Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,  
não sou Eu que o julgo,  

porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar.  

Quem Me rejeita e não acolhe as minhas palavras  
tem quem o julgue:  

a palavra que anunciei o julgará no último dia.  

Porque Eu não falei por Mim próprio:  
o Pai, que Me enviou,  

é que determinou o que havia de dizer e anunciar.  

E Eu sei que o seu mandamento é vida eterna.  
Portanto, as palavras que Eu digo,  

digo-as como o Pai Mas disse a Mim».  

Palavra da salvação.  
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Jo 15, 1-11  

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.  

Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto  

e limpa todo aquele que dá fruto,  
para que dê ainda mais fruto.  

Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.  

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.  
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,  

se não permanecer na videira,  

assim também vós, se não permanecerdes em Mim.  
Eu sou a videira e vós sois os ramos.  

Se alguém permanece em Mim e Eu nele,  

esse dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer.  
Se alguém não permanece em Mim,  

será lançado fora, como o ramo, e secará.  

Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.  
Se permanecerdes em Mim  

e as minhas palavras permanecerem em vós,  
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.  

A glória de meu Pai é que deis muito fruto.  

Então vos tornareis meus discípulos.  
Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.  

Permanecei no meu amor.  

Se guardardes os meus mandamentos,  
permanecereis no meu amor,  

assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai  

e permaneço no seu amor.  
Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós  

e a vossa alegria seja completa».  

Palavra da salvação. 
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Jo 19, 31-35 

Evangelho  

de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Por ser a Preparação,  

e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado,  
– era um grande dia aquele sábado –  

os judeus pediram a Pilatos  

que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.  
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,  

depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.  

Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,  
não Lhe quebraram as pernas,  

mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,  

e logo saiu sangue e água.  
Aquele que viu é que dá testemunho  

e o seu testemunho é verdadeiro.  

Ele sabe que diz a verdade,  
para que também vós acrediteis.  

Palavra da salvação. 


