
Nº 2.145     (Ano C/cor: branca)     Batismo do Senhor          10 de janeiro de 2016
        Festa

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA E ANO DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"TU ÉS O MEU FILHO AMADO"

SUGESTÕES:
- Iniciar a celebração na porta da Igreja. Lem-
brar às pessoas porque na entrada de muitas Igre-
jas temos um recipiente com água benta com a
qual nos benzemos quando entramos. É um gesto
para recordar nosso batismo, momento em que
começamos a fazer parte da Igreja, comunidade
dos seguidores de Jesus, herdeiros da vida eter-
na.
- Convidar a equipe de batismo para receber as
pessoas à porta da Igreja, dando-lhes boas vin-
das.

- Preparar próximo à mesa da Palavra um bo-
nito recipiente com água e o local onde se co-
locará o Círio Pascal.
- Distribuir velas para o momento da Recorda-
ção do Batismo.
- Procissão de entrada: Na porta da Igreja acen-
de-se o Círio enquanto todos cantam o refrão:
Sim, eu quero... nº 950

01. MOTIVAÇÃO
C. Recordamos neste domingo o dia em
que Jesus foi batizado no Jordão. Ele re-
velou para nós o seu compromisso de rea-
lizar a missão que o Pai lhe confiou. Re-
cordando o batismo do Senhor, renove-
mos o nosso compromisso batismal. As-
sim nos tornamos participantes da missão
de Jesus pelo mesmo Espírito que foi der-
ramado em nós.
Refrão: A missão que recebemos de Je-
sus, é a mesma que Deus Pai lhe con-
fiou: anunciar a Boa Nova / porque o
Reino já chegou.
C. A festa do batismo de Jesus encerra o
Tempo do Natal. Iniciamos o Tempo Co-
mum. A vida de Jesus que nasce no Natal
segue se manifestando. Pela ação do Es-
pírito Santo assumimos a nossa vocação e
missão de batizados. Alegres, cantemos.



02. CANTO
Nossos corações em festa... nº 83
(Inicia-se a procissão para o interior da Igreja.
O Círio vai à frente e toda a assembleia segue a
grande luz cantando.)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, renovemos nossa ade-
são a Jesus Cristo. Reafirmemos nosso com-
promisso de ser sal e luz no mundo. Saude-
mos a Santíssima Trindade: Em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Invoquemos o Senhor nosso Deus. Que
Ele se digne abençoar esta água. Ela será
aspergida sobre nós, recordando o nosso
batismo. Ele nos ajude a permanecer fiéis
ao Espírito que recebemos (silêncio).
D. Deus eterno e todo-poderoso.
Quisestes que pela água as nossas al-
mas fossem purificadas e recebessem
o prêmio da vida eterna. Abençoai esta
água para que nos proteja. Renovai em
nós a fonte viva de vossa graça, a fim
de que nos livre de todos os males. Que
possamos nos aproximar de Vós com o
coração puro e receber a vossa salva-
ção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
(Enquanto a assembleia é aspergida, canta-se:
Eu vi, eu vi, vi foi água a manar... nº 859).
D. Deus,  Pai de infinita bondade,
transformai o nosso coração. Perdoai os
nossos pecados e nos conduzais à vida eter-
na. Amém!
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos e agradeçamos a Deus Pai.
Glória a Deus nos altos céus... nº 228

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso. Sendo
o Cristo batizado no Jordão, e pairando
sobre Ele o Espírito Santo, o
declarastes solenemente vosso Filho.
Concedei aos vossos filhos e filhas ado-
tivos, renascidos da água e do Espírito
Santo, perseverar constantemente em
vosso amor. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA - Is 42, 1-4.6-7

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL - 28(29)
Refrão: Que o Senhor abençoe, com a
paz, o seu povo!

SEGUNDA LEITURA - At 10, 34-38

L.2 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

EVANGELHO - Lc 3, 15-16.21-22

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia.
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do
Pai: Eis meu Filho muito amado; escutai-o,
todos vós!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A 1ª leitura cita o 1º cântico do Servo do
Senhor: ele recebe o Espírito de Deus para



ser a luz das nações e o libertador dos opri-
midos. Pedro, na segunda leitura, nos dá
um recado muito importante: "Deus não faz
distinção entre as pessoas". Ele não julga
as pessoas pelas aparências ou pelas clas-
sificações às quais estamos acostumados:
raça, cor, religião, gênero, classe social, etc.
O critério de Deus é outro. Ele acolhe quem
quer que o tema e pratique a justiça. Quan-
do Jesus é batizado por João, Deus o pro-
clama "seu Filho". E o Espírito de Deus tor-
na-se visível sobre Ele, em forma de pom-
ba. No Espírito, Jesus assume sua ativida-
de como enviado de Deus. A  pregação dos
apóstolos a respeito de Jesus começava
mensionando seu batismo por João. Jesus
é, portanto, o Servo do Senhor por exce-
lência, o Filho de Deus. Sobre Ele repousa
o Espírito. Tudo o que faz é obra de Deus.
Ele é realizador do seu projeto. Quer ser
solidário com o povo que vem libertar. Ele
mesmo não tinha pecado, mas pede a João
para ser batizado em meio aos pecadores.
Assim, quer "cumprir toda a justiça", isto é,
o plano de salvação.  Jesus não se com-
porta como um privilegiado. Para nos sal-
var devemos descer até onde Ele está. O
seu batismo é esvaziamento e, ao mesmo
tempo, manifestação do Espírito. Também
o nosso batismo deve ser isso. No batismo
da Igreja, somos batizados no Espírito. Para
comunicar o Espírito, devemos mergulhar
no mundo em que vivem os nossos irmãos.
Nosso batismo não significa meramente
perdão dos pecados, como o de João (nem
apenas uma bênção de saúde ou coisa se-
melhante). É participação no batismo de
Cristo e na sua missão como Servo de Deus.
Deve levar-nos a viver pelos nossos irmãos.
Torna-nos participantes da missão de Je-
sus.
O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Ele
desce também sobre a comunidade reuni-
da em oração. Somos pois, filhos e filhas

de Deus. Devemos testemunhar isso. Essa
é a nossa missão, nesta peregrinação que
iniciamos com Jesus no início do Tempo Co-
mum.

09. RECORDAÇÃO DO BATISMO
D. Ser batizado é ser revestido de Cristo e,
como tal, tornar-se pessoa nova, inaugu-
rando um novo modo de viver e relacionar-
se com o mundo e as pessoas. Apresente-
mos ao Senhor nossa vocação de viver o
batismo intensamente a cada dia. (Duas pes-
soas erguem diante do altar o recipiente com
água e o Círio Pascal. Acender as velas no Círio,
enquanto se canta o refrão: Sim, eu quero... nº
950. Depois que todos estiverem com as velas
acesas):
Professemos nossa fé cantando:
Creio em Deus Pai... nº 385.

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, com amor e confiança,
elevemos ao Pai os nossos pedidos, dizen-
do com fé: Senhor, escutai a nossa pre-
ce!
L. Pela Santa Igreja de Deus, que nos ge-
rou nas águas do Batismo. Para que seja
sempre a fiel testemunha de Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador, rezemos.
L. Que nós, batizados, redescubramos com
alegria o significado do nosso batismo como
dom do amor de Deus, rezemos.
L. Que os pais que batizarão seus filhos este
ano estejam conscientes da responsabilidade
que assumem. Com o auxílio de Deus e da
comunidade, seus filhos possam crescer na
fé, na esperança e no amor, rezemos.
L. Nossa Igreja Diocesana lembra no pró-
ximo dia 17 os 39 anos de falecimento do
seu primeiro bispo, Dom José Dalvit. Que
a missão por ele vivida seja incentivo na
nossa caminhada de fé, no espírito das San-
tas Missões Populares, rezemos.
D. Ó Pai, ouvi a oração do vosso povo.
Dai-nos a inteligência para discernir vossos
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planos de salvação e a coragem para vivê-
los. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Na Festa do Batismo do Senhor, apre-
sentemos as nossas disposições de servi-
Lo nos irmãos e irmãs. Apresentemos nos-
sa oferta e o nosso dízimo.
O nosso Deus com amor... n° 446

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Nós vos agradecemos, ó Deus da vida.
Neste Domingo nos acolheis na comunhão
do vosso amor. Renovai nossos corações
com a alegria da ressurreição de Jesus. De
Vós recebemos a cada dia as provas do
vosso amor.
Refrão: //Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor//.
D. A criação inteira Vos bendiz pela res-
surreição de Jesus. Ela renova todas as
coisas. Com Ele acreditamos que o vosso
Reino chegará a nossa terra.
Refrão: //Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor//.

13. PAI NOSSO
D. Toda nossa louvação chegue a Vós, em
nome de Jesus, por quem oramos com as
palavras que Ele nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Como missionários do Pai anunciemos
a vida através da ação libertadora de Cris-
to. Saudemos os irmãos e irmãs com um
abraço fraterno.
Que a paz esteja contigo... nº 556

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, ajudai-nos a

cumprir a nossa missão de batizados.
Que vivamos conforme o vosso projeto,
e anunciemos ao mundo o vosso Reino
de amor, fé,  fraternidade e partilha. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. A paz de Deus, que supera todo entendi-
mento, guarde nossos corações e nossas
mentes no conhecimento e no amor de Deus,
e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém!
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

18. CANTO
Pelo Batismo recebi uma missão... nº 946

Leituras para a Semana
2ª 1Sm 1, 1-8 / Sl 115(116) / Mc 1, 14-20
3ª 1Sm 1, 9-20 / (Sl)1Sm 2, 1.4-8 / Mc 1, 21b-28
4ª 1Sm 3, 1-10.19-20 / Sl 39(40) / Mc 1, 29-39
5ª 1Sm 4, 1-11 / Sl 43(44) / Mc 1, 40-45
6ª 1Sm 8, 4-7.10-22a / Sl 88(89) / Mc 2, 1-12
Sáb.: 1Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1a / Sl 20(21) / Mc 2, 13-17


