
N° 2.298 (Ano B/Branco)  Natividade de São João Batista   24 de junho de 2018
Solenidade

SER PROFETA: ANUNCIAR O REINO E DENUNCIAR INJUSTIÇAS

- Cantar o refrão n° 41 para criar um clima de
oração. Acender as velas do Altar.
- À porta, as pessoas são acolhidas e recebem
bandeirolas coloridas. Serão agitadas no hino
de louvor.
- Obs.: À noite, a celebração pode ser iniciada
fora da Igreja, ao redor de uma fogueira. Podem-
se cantar hinos do Ofício Divino das Comunida-
des (ODC), edição de 2007, às páginas 370 a
371. Ou músicas populares: "Asa Branca", "Pula
a fogueira"... Depois faz o silêncio e se prepara
para a celebração através do refrão acima.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs nesta solenidade, a Pala-
vra de Deus nos apresenta a figura profética
de João Batista. Escolhido por Deus para
ser profeta, ainda antes de nascer, ele é um
"dom de Deus" para seu Povo. João não é
"a salvação". Ele veio, apenas, dirigir nosso
olhar para Jesus, preparando-nos para
acolhê-lo.

Refrão: E pelo mundo eu vou, cantan-
do o teu amor, pois disponível estou,
para servir-te, Senhor.
C. Ser profeta não é apenas ser o
anunciador de um futuro messiânico, mas
é ser o portador da palavra de Deus. É ser
testemunha da presença dessa Palavra cri-
adora no mundo. Por isso, rezemos para
que, a exemplo de João Batista, nos tor-
nemos verdadeiros profetas do Reino.

02. CANTO
Nossos corações em festa... n° 108
(Aqui pode ser feita a procissão para o interior
da Igreja. Se tiver a imagem ou estandarte de
São João Batista, ela vai logo após a cruz
processional)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs saudemos a presença
da Santíssima Trindade: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. Que a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai, a comunhão do
Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos nossa fragilidade e pre-
guiça em viver nosso profetismo.(silêncio)
Em cada caminho... n° 1.140



D. Deus, todo-poderoso, rico em miseri-
córdia, perdoe os nossos pecados, e nos
conduza à glória da vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus por nos ter dado São
João Batista como exemplo de vida profé-
tica. Glória a Deus nas... n° 253

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que suscitastes São João
Batista, a fim de preparar para o Se-
nhor um povo perfeito, concedei à vos-
sa Igreja as alegrias espirituais e dirigi
nossos passos no caminho da salvação
e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Is 49,1-6

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 138 (139)
Refrão: Eu louvo e vos dou graças, ó
Senhor, porque de modo admirável me
formastes!

SEGUNDA LEITURA: At 13,22-26

L.2 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

EVANGELHO: Lc 1,57-66.80

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Todos: Aleluia, aleluia, aleluia.
Solo: Serás chamado, ó menino, o profeta
do Altíssimo: pois irás diante do Senhor,
preparando-lhe os caminhos.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos com júbilo o nascimento do
último profeta do Antigo Testamento. Foi o
único a ter privilégio de apontar o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. O
Evangelho de Lucas dá especial importân-
cia a João Batista, colocando-o sempre em
relação ao Mistério de Cristo.
Deus sempre escolhe os simples para reali-
zar suas grandes obras. Zacarias e Isabel,
ambos idosos e sem filhos, alegram-se com
o nascimento do menino. Vizinhos e paren-
tes também se unem para contemplar as
graças de Deus na vida da humilde família.
João, que significa "Deus é misericórdia",
será o grande Batista que batizará o povo e
também o Cristo nas águas do Jordão. João
convida todos à conversão para acolher
aquele que vem depois dele. Lucas registra
isto no livro dos Atos dos Apóstolos.
João era homem do deserto, de vida sim-
ples e orante. Vemos neste grande e humil-
de profeta a presença de Deus que o cha-
ma do ventre materno. Ele foi enviado para
anunciar aos pobres os caminhos do Se-
nhor. Estes precisavam ser endireitados para
acolher a vida nova da graça. Esta trará Je-
sus Salvador, aquele que é a Misericórdia
divina encarnada na vida do povo.
O chamado profético não é privilégio de
poucos, nem está restrito aos personagens
bíblicos. Ser profeta não significa predizer
o futuro. Pelo contrário, significa interpre-
tar a realidade presente à luz do projeto de
vida e salvação que Deus tem para toda a
humanidade.
Pelo batismo, Deus chama a cada um de
nós a ser profeta, "luz das nações", para que
a salvação chegue a todos. Para anunciar a
Palavra de Deus, é necessário viver em co-
munhão e intimidade com o Senhor. Deste
modo seremos repletos da vida de Deus, e
poderemos anunciá-Lo.
Celebrando a festa do nascimento de São



João Batista somos todos convidados a re-
nascer no chamado de Deus em nosso co-
ração. A nossa festa  junina nos convida a
viver sempre na alegria e na simplicidade.
Como João Batista, somos chamados por
Deus para viver e anunciar o seu amor re-
dentor. Ele nos sonda e nos conhece, por
isto conta conosco para construir seu Rei-
no de paz e justiça.
Iluminados pela Palavra que hoje escuta-
mos e refletimos, nos perguntemos:
1) Sabemos reconhecer quem são os ver-
dadeiros profetas no nosso meio?
2) Estamos exercendo nossa missão profé-
tica no lugar onde vivemos?

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Deus é capaz de transformar a vida de
cada um de nós. Ele quer que sejamos pro-
fetas como João Batista. Professemos nos-
sa fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Peçamos a Deus Pai que acolha nossos
pedidos. A cada prece, digamos: Senhor,
Luz das nações, escutai a nossa prece!
L.1 Por todos os cristãos, para que saibam
reconhecer em Jesus, o Salvador do mun-
do, como João Batista apontou, rezemos.
L.2 Pelos pobres e perseguidos, para que
o Senhor faça brilhar neles o caminho da
salvação, rezemos.
L.1 Por nós aqui reunidos, para que nos
apresentemos ao Senhor como povo bem
disposto a seguir firme na fé, rezemos.
L.2 A Paróquia São João Batista, em Bra-
ço do Rio, está em festa. Que a exemplo
desse grande Profeta todos se empenhem
em anunciar o Reino de Deus, rezemos.
L.1 Pelo povo da paróquia de Vila Pavão e
da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que
festejam seu padroeiro São Pedro, nos pró-
ximos dias. Que a exemplo desse grande
Apóstolo sejam fiéis discípulo de Jesus, re-

zemos.
L.2 Dia 26 é dedicado mundialmente ao
Enfrentamento às Drogas. Que a Palavra
de Deus nos ilumine e fortaleça nesta mis-
são de promover a vida, rezemos.
D. Rezemos a Oração a São Mateus:
Ó admirável São Mateus que deixastes a
riqueza para seguir com entusiasmo o cha-
mado do Mestre Jesus, fazendo da pobre-
za um hino de louvor a Deus, ensinai-me o
verdadeiro valor das coisas terrenas e não
deixeis que a ganância e a soberba dirijam
meus atos. Que eu tenha um coração des-
prendido, bondoso e solidário, capaz de
amar, perdoar e servir. Protegei e abençoai
minha família e a todos os irmãos e irmãs
que necessitam da tua presença e proteção.
Guiai os meus passos no seguimento a Je-
sus e no compromisso com a Igreja.
Intercedei a Deus por mim e por todos, pre-
ferencialmente os pobres, para que não nos
falte o pão de cada dia, trabalho digno e
moradia. Ensinai-me a juntar tesouros no
céu, servir a Deus e não ao dinheiro. Por
Cristo Senhor nosso. Amém!
São Mateus! Rogai por nós.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Oferecemos ao Senhor, nosso dízimo,
oferta e a vida de tantas pessoas que ainda
hoje têm a coragem e ousadia de João Ba-
tista. São verdadeiros profetas em nosso
meio. Canto: Sabes, Senhor, o que... n° 465

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs, o Evangelho mostra
como Zacarias festeja o nascimento de João
Batista. Agradeçamos ao Senhor a realiza-
ção de Suas promessas para nós e a vinda
do Cristo como luz de nossas vidas.
Cantemos: (Obs.: No Ofício Divino das Comu-
nidades (ODC), edição de 2007, às páginas 233
a 235 tem outras sugestões. No livro de cantos
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antigo, estão nos números 1.083 e 1.084)
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
//  bendito seja o Deus do povo eleito //
Bendito seja Deus (3x).
1. Bendito seja o Deus de Israel,/ pois ele
visitou o seu povo e o libertou./ E fez pra
nós surgir da raça de Davi/ um forte e po-
deroso e grande Salvador!/ Conforme ele
mesmo anunciou/ por seus santos amigos,
profetas antigos:/ que vai nos libertar de
quem nos odiar,/ das mãos de todos que
são nossos inimigos!/ Bendito seja!
2. Misericórdia fez a nossos pais,/ e teve
assim lembrança da santa aliança,/ aquela
promissão jurada a Abraão,/ de um dia,
conceder a nós esta esperança./ De, en-
fim, libertos de malvadas mãos,/ a gente,
sem temor, viver no seu amor,/ servindo na
justiça, toda a nossa vida,/ e santos na pre-
sença de nosso Senhor./ Bendito seja!
3. E tu, menino, do alto Deus profeta,/ à
frente dele irás, caminhos abrirás;/ do povo
a salvação, das culpas o perdão,/ por seu
imenso amor, tu anunciarás!/ Nasceu pra
nós o sol do nosso Deus,/ do céu veio um
clarão pra quem, na escuridão,/ nas trevas
quem dormia, recebeu um guia/ e no cami-
nho da paz os nossos passos vão!/ Bendi-
to seja!

14. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Devemos ser instrumentos da paz na
nossa comunidade e no mundo. Assuma-
mos este compromisso desejando a paz de
Jesus a todos.

Leituras para a Semana
2ª 2Rs 17, 5-8.13-15a.18 / Sl 59(60) / Mt 7, 1-5
3ª 2Rs 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47(48)

Mt 7, 6.12-14
4ª 2Rs 22, 8-13; 23, 1-3 / Sl 118(119) / Mt 7, 15-20
5ª 2Rs 24, 8-17 / Sl 78(79) / Mt 7, 21-29
6ª 2Rs 25, 1-12 / Sl 136(137) / Mt 8, 1-4
Sáb.: Lm 2, 2.10-14.18-19 / Sl 73(74) / Mt 8, 5-17

Aperta minha mão... n° 538

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nos dais a graça de ter um
santo tão corajoso como São João Ba-
tista. Concedei-nos, também, nunca te-
mer, quando for preciso denunciar a in-
justiça que ameaça o vosso povo. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém!

17. AVISOS
- Domingo é dia do Óbolo de São Pedro. Partici-
pemos trazendo nossa oferta em dinheiro.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde. T. Amém.
D. Vivendo a vocação bat ismal do
profetismo, vamos em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
São João, o precursor... n° 1.043


