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FESTA DO BATISMO DO SENHOR
BATIZADOS EM CRISTO, SOMOS SUAS TESTEMUNHAS
1 - A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos
conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo
com segurança lhe dá salvação.
2 - O Senhor nos concede os seus bens, nos
convida à sua mesa sentar. E partilha conosco o
seu Pão, somos irmãos ao redor deste altar.
3 - Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus
cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que
busca em Deus sua fonte de amor.

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo com símbolos do Batismo.
(toalha, bacia, jarro com água, vela...) Convidar os catecúmenos
que serão batizados na Vigília Pascal (onde houver) e as famílias
que estão se preparando para batizar os filhos ou que tenham
sido batizados recentemente e envolvê-los na celebração.
Preparar a recordação da vida. Para iniciar a celebração, cantar
de forma orante, enquanto se acende a vela do Presbitério.
(Pe. Ney Brasil Pereira)

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam
luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a
vossa luz, brilhe a vossa luz! (bis)

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs, sejam
bem-vindos. É com alegria que nos reunimos
para celebrar a nossa fé no Cristo Ressuscitado e
nossa vida de comunidade, na festa do Batismo
do Senhor. Trazemos presente as motivações para
esta celebração. (Recordação da vida) Renovando
o nosso compromisso batismal e na esperança
de que a luz do Senhor não se apague em nossa
caminhada rumo a uma sociedade justa e fraterna,
cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)

Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria
cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes:
participamos da ceia do amor.
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Presidente - Neste domingo em que fazemos
memória do Batismo de Jesus, recordamos
nossa missão de batizados e testemunhas do
ressuscitado, tornando-nos com Ele, sacerdotes,
profetas e reis. Confiantes, façamos o sinal de
nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça do Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Pelo Batismo mergulhamos no
mistério da morte e ressurreição de Jesus, onde
são lavados os nossos pecados para vivermos uma
vida nova. Acolhamos a água, símbolo do nosso
Batismo, pela qual seremos aspergidos.
Membros da Pastoral do Batismo entram com a água em um
bonito recipiente transparente e um ramo verde, entrega-os
ao presidente, enquanto se canta.
(Pe. Lúcio Floro - Pe. Joaquim Ximenes)

1 - Batismo é sério e nos compromete com todo
o povo que a Igreja é; nossa missão é mostrar ao
mundo que vale a pena ter nossa fé.
Água dos mares, água da chuva, água dos rios,
água dos céus! Deus fez a água ser mãe da vida,
n’água nascemos filhos de Deus.
Presidente - (ergue a água) Bendito sejais Senhor
pela água que fecunda a terra, enche os rios e
mares, sacia a sede e nos lava de toda impureza
do corpo e do espírito, tornando-nos pessoas
renovadas em seu amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

O presidente ou ministros asperge a assembleia enquanto se
canta e todos traçam o Sinal da Cruz, enquanto são aspergidos.
(Pe. Lúcio Floro - Ir. Míria T. Kolling)

8. Leitura dos Atos dos Apóstolos (10,
34-38)

Água santa, ó água pura! Vem, purifica este povo!
Dá-nos da neve a brancura e um coração sincero,
forte, grande e novo! (bis)
1 - Lembrança do meu Batismo, grande graça do
Senhor! Que afogou meu egoísmo e regou em
mim o amor!

9. Canto de Aclamação (CD Liturgia V - Natal)

neste dia em que fazemos memória do Batismo
do seu Filho Jesus, cantando o Hino do Glória.

Presidente - Na festa do Batismo de Jesus,
revivemos o nosso Batismo. Professemos a nossa fé.

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós!

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Lucas (3, 15-16.21-22)
Presidente - Deus de bondade e misericórdia,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 11. Partilha da Palavra
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Nossa resposta
4. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai com alegria, 12. Profissão de Fé
(CNBB - André Jamil Zamur)

Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece
o louvor!”
1 - Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
3 - Vós que estais junto do Pai, como nosso
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!
4 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,
com o Espírito divino, de Deus Pai no esplendor!

5. Oração

Presidente - Senhor Pai Onipotente, Vosso Filho
feito homem se tornou nosso irmão, mudou a
nossa história, transformou a nossa vida, fez-nos
novas criaturas. Dai-nos testemunhar esta fé por
meio de nossas ações. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho na unidade do Espírito Santo.
Amém.

Deus nos fala

6. Leitura do Livro do Profeta Isaías (42,
1-4.6-7)
7. Salmo Responsorial (28)
(CD Cantando os Salmos - Ano C)

Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
(bis)
- Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe
a glória e o poder! Dai-lhe a glória devida ao seu
nome; adorai-o com santo ornamento!
- Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre
as águas imensas! Eis a voz do Senhor com poder!
Eis a voz do Senhor majestosa.
- Sua voz no trovão reboando! No seu templo os
fieis bradam: “Glória!” É o Senhor que domina os
dilúvios, o Senhor reinará para sempre!
02

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado,
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para
nossa salvação, desceu dos céus: (todos de inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: ele que falou pelos
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para remissão
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém!

13. Preces da Comunidade

Presidente - Confiantes na bondade do Pai,
façamos os pedidos da nossa comunidade. Após
cada prece cantemos. “Ouvi, Deus de amor, o
nosso clamor.” (Ofício Divino das Comunidades)
- Senhor, abençoai Vossa Igreja, para que continue
sua missão evangelizadora, especialmente indo
ao encontro daqueles que foram batizados e
se afastaram do convívio comunitário. Nós vos
pedimos.
-Senhor, despertai nos corações dos nossos
governantes a sensibilidade para exercerem suas
funções em benefício do povo brasileiro, em
especial os pobres e oprimidos. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os membros da Pastoral
do Batismo e os ministros instituídos para que
realizem um trabalho sério de evangelização
com os pais e padrinhos na preparação para o
Sacramento do Batismo. Nós vos pedimos.

- Senhor, iluminai os catecúmenos que serão
batizados na Vigília Pascal, para que com o Vosso
auxílio e da comunidade, cresçam na fé e no
compromisso com a vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a viver no dia a dia o
compromisso que recebemos no Batismo, para
que possamos promover a justiça, o amor e a
paz, na família, na comunidade e na sociedade.
Nós vos pedimos.
Presidente - Pai de amor e bondade, acolhei os
pedidos que confiantes vos apresentamos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, a Pastoral do Batismo ou pessoas que
trabalham com a catequese de adultos (onde houver), erguem
a vela do altar e o recipiente com água, apresentando-os para
a assembleia, depois para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Ser batizado é viver mergulhado
no Projeto de Jesus, a fim de que, no mundo haja
mais justiça em favor dos pobres e excluídos.
Apresentemos ao altar do Senhor nossa
disposição em servir a comunidade conforme os
ensinamentos de Jesus.
(Antônio Marques da Costa Ferreira)

1 - Pelo Batismo recebi uma missão: vou trabalhar
pelo Reino do Senhor. Vou anunciar o Evangelho
para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei,
pastor. Vou anunciar a Boa-Nova de Jesus: como
profeta recebi uma missão. Onde eu for serei
fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem
do cristão.

15. Canto das Oferendas
(Onde houver Celebração da Palavra) (João Bento de Souza)

1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos,
vitórias são frutos da vida para o teu altar.
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com
todo fervor. (bis)
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno,
que luta unido para se libertar.
3 - Nós trazemos ofertas de vida, de luta sem
paga em favor do irmão. Com amor vamos tudo
entregar ao Senhor, na oferta do vinho e do pão.
(Onde houver Celebração Eucarística) (Frei Luiz Turra)

1 - É prova de amor, junto à mesa, partilhar. É sinal
de humildade, nossos dons apresentar.
Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão
e o nosso coração também! Senhor, que vos
doastes totalmente por amor, fazei de nós o
que convém!
2 - Quem vive para si, empobrece seu viver. Quem
doar a própria vida, vida nova há de colher.
3 - Ofertar é bem servir por amor ao nosso irmão.
É reunir-se nesta mesa a celebrar a redenção.

16. Louvação

Presidente - Louvemos a Deus, nosso Pai, por
todas as pessoas que vivem fielmente o seu
Batismo e evangelizam na família, nas pastorais,
movimentos e associações, nos círculos bíblicos
e na sociedade promovendo a paz e a união no
meio em que vivem.
(Ofício Divino das Comunidades)

Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus
Cristo é o Senhor, glória a Ti Senhor. (2x)
1 - Da minha vida Ele é o Senhor (3x), glória a Ti
Senhor.
2 - Do meu passado Ele é o Senhor (3x), glória a
Ti Senhor.
3 - Do meu futuro Ele é o Senhor (3x), glória a Ti
Senhor.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Rezemos com amor e confiança a
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - Pelo Batismo somos chamados a
anunciar o Reino de Deus e sermos construtores
da paz. Saudemo-nos com um gesto de comunhão
fraterna.
(Pe. Zezinho)

Sonhadores da paz, fazedores da paz, construtores
da paz. (bis)
Cristão de um tempo diferente onde a gente tem
que lutar. Se quer fazer alguma coisa pela paz a
gente tem que lutar. Tem que arriscar, tem que
falar, tem que dançar, tem que levar o pão e a paz.

19. Canto de Comunhão (se houver)
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

1 - Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas
como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para
abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.
Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz!
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida! Nosso
caminho então conduz, queremos ser assim! Que
o pão da vida nos revigore no nosso sim!
2 - Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da
vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com
brandura para a ovelha perdida, não medi meu
suor.
3 - Vejam, procurei bem aqueles que ninguém
procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança
que é deles, eu não quis ser escravo de um poder
que retrai.
4 - Vejam, semeei consciência nos caminhos do
povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei
prepotência dos que temem o novo qual perigo
sem fim.
5 - Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os
caídos do meu Pai fui as mãos. Laços recusei os
esquemas eu não quero oprimidos, quero um
povo de irmãos.
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6 - Vejam, procurei ser bem claro o meu Reino é
diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais
raro de juntar o disperso, o meu Pai tem por lei.
7 - Vejam, do meu Pai à vontade, eu cumpri passo
a passo foi pra isso que eu vim. Dores enfrentei a
maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive
o meu sim.
8 - Vejam, fui além das fronteiras espalhei BoaNova todos filhos de Deus. Vida não se deixe nas
beiras quem quiser maior prova: venha ser um
dos meus.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, neste encontro de oração
recebemos vossa ordem de sempre ouvir vosso
Filho. Acolhemos a Palavra, recebemos vosso
Pão; juntos vos louvamos e pedimos: ajudai-nos
a viver, construindo vosso Reino como irmãos em
mutirão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia
21. Notícias e Avisos

22. Catequese - Tempo Comum
(ler para a assembleia)

O Tempo Comum inicia na segunda-feira após o
domingo do Batismo do Senhor e termina na terçafeira, antes da Quarta-feira de Cinzas. Recomeça
na segunda-feira após o Domingo de Pentecostes
sendo concluído no sábado anterior ao primeiro
domingo do Advento. Dividido em duas partes
comporta 33 ou 34 domingos. Os primeiros
domingos fazem uma ligação maior com a festa
da Epifania e nos motivam a adorar o Senhor que
se manifesta anunciando sua missão e chamando
os primeiros discípulos. Nos demais domingos,
recordamos os fatos que marcaram a missão de
Jesus. Os últimos domingos do ano litúrgico nos
alimentam na esperança da vinda do Senhor.
Nesse dia, na última celebração do dia, após a leitura acima,
proceder a troca dos paramentos litúrgicos, pois, concluindo
o Ciclo do Natal iniciamos um novo tempo da Igreja: Tempo
Comum. Realizar esse gesto, silenciosamente, na presença da
assembleia.

23. Bênção

Presidente - Concedei, ó Deus, ao povo cristão,
conhecer a fé que professa e amar a liturgia que
celebra. Amém.
- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
- Realizai a vossa missão de testemunhar Jesus
Cristo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

24. Canto Final (Frei Luiz Turra)

A missão que recebemos de Jesus é a mesma
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova
porque o Reino já chegou.
1 - Uma certeza alegra a vida: a própria morte já
foi vencida.
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2 - Deus quer de todos fraternidade, juntos
formemos comunidade.
3 - Lançar sementes da vida nova dentro da luta
a fé se prova.

Partilha da Palavra

Com a festa do Batismo do Senhor, encerra-se o
Tempo do Natal. É belíssima a cena do Batismo de
Jesus no rio Jordão, cercada por uma multidão de
pessoas simples e pobres. Encarnação verdadeira
do Filho de Deus entre os pobres e abandonados.
Jesus não precisava ser batizado, mas para exercer
a sua missão e difundir o Reino do Pai, Ele também
quis receber o Batismo. E, enquanto Jesus rezava,
o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre
Ele em forma de pomba e do céu veio uma voz:
“Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu
bem-querer.” A revelação feita sobre Jesus no
momento do Batismo é a confirmação de que
Ele tem uma missão especial. É Deus rico em
misericórdia que envia seu Filho ao mundo e pede
que ele se solidarize com as dores e limitações do
ser humano. Jesus depois do seu batismo, torna
público seu testemunho e parte em viagem pelos
caminhos da Palestina, a testemunhar o projeto
libertador do Pai. A nossa fé faz-nos fixar o olhar
em Jesus e, n’Ele fundamentarmos a nossa vida
cristã. Nosso Batismo nos coloca no grupo de Jesus,
a serviço da mesma missão - somos chamados a
segui-Lo, transformar nossas palavras e boas
intenções em gestos concretos com a mesma
coerência presente entre as palavras e a prática
de Jesus. Pelo nosso Batismo fomos habilitados
pelo mesmo Espírito e convocados para seguir
o exemplo de Cristo, divulgar Sua mensagem
e continuar Sua missão. A missão é grande e
abrange a terra inteira e não estará completa
enquanto a humanidade toda não encontrar o
caminho do Pai. Mas se a missão é grande, maior é
a esperança de Deus que mantém os céus abertos
e nos chama de filhos. Pensemos no Batismo de
Jesus e em nossa missão de cristãos batizados.
Somos testemunhas sérias e comprometidas
desse programa que Jesus se empenhou e pelo
qual Ele deu a vida? Como estamos vivenciando
o nosso compromisso batismal?

Leituras da Semana

2ª feira: Hb 1,1-6; Sl 96; Mc 1,14-20
3ª feira: Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-28
4ª feira: Hb 2,14-18; Sl 104; Mc 1,29-39
5ª feira: Hb 3,7-14; Sl 94; Mc 1,40-45; Mt 19,16-26
6ª feira: Hb 4,1-5.11; Sl 77; Mc 2,1-12
Sábado: Hb 4,12-16; Sl 18; Mc 2,13-17
Domingo: Is 62,1-5; Sl 95; 1Cor 12,4-11; Jo 2,1-11
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