
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. A equipe de batismo recebe as pessoas à por-
ta da Igreja, dando-lhes boas vindas.
- Preparar próximo à mesa da Palavra um bonito
recipiente com água e o local onde se colocará o
Círio Pascal.
- Distribuir velas para o momento da recordação
do Batismo.
- Procissão de entrada: Na porta da Igreja acen-
de-se o Círio e as velas do altar enquanto todos
cantam o refrão: Sim, eu quero... nº 922
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"TU ÉS O MEU FILHO AMADO"

01. MOTIVAÇÃO
C. Recordamos neste domingo o dia em
que Jesus foi batizado no Jordão. Ele nos
revela seu compromisso de realizar a mis-
são que o Pai lhe confiou. Recordando o
Batismo do Senhor, renovemos o nosso
compromisso batismal. Assim, nos torna-
mos participantes da missão de Jesus pelo
mesmo Espírito derramado 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 108
(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
compromisso de ser sal e luz no mundo.
Saudemos 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 estejam conosco.
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. Que
nos livre de todos os males. Que apro-
ximemos de Vós com o coração puro e
recebamos a Vossa salvação. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.
(Enquanto a assembleia é aspergida, canta-se:
Eu te peço desta água que tu tens... nº 912).
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! T. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! T. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! T. Senhor...

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos e agradeçamos a Deus Pai.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

06. ORAÇÃO
D. Deus Eterno e Todo-poderoso, que,
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
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. 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
- Nesta liturgia revivemos o início de nossa
caminhada de fé através do Batismo do Se-
nhor.
- A primeira leitura cita o 1º cântico do Ser-
vo do Senhor. Ele recebe o Espírito de Deus
para ser luz das nações e libertar os oprimi-
dos. O servo é obediente à voz de seu Se-
nhor.
- Pedro, na segunda leitura, nos dá um re-
cado muito importante: "Deus não faz dis-
tinção entre as pessoas". Ele não julga as
pessoas pela aparência. Muito menos pela
raça, cor, religião, gênero, classe social etc.
O critério de Deus é outro. Ele acolhe quem
quer que o tema e pratique a justiça.
- Batizado por João, Deus chama Jesus de
"seu Filho". E o Espírito de Deus torna-se



visível sobre Ele em forma de pomba. No
Espírito, Jesus assume sua atividade como
enviado de Deus. Pregando sobre Jesus, os
apóstolos falavam no seu batismo. Jesus é
o Servo do Senhor por excelência! Ele é o
Filho de Deus! Sobre Ele repousa o Espíri-
to. Tudo o que faz é obra de Deus. Ele é
realizador do seu projeto. Quer ser solidá-
rio com o povo que vem libertar. Ele não
tinha pecado, mas pede a João para ser ba-
tizado com os pecadores. Assim, quer "cum-
prir toda a justiça", isto é, o plano de salva-
ção.
- Jesus não se sente privilegiado. Para nos
salvar desce até onde nós estamos. O seu
Batismo é esvaziamento e, ao mesmo tem-
po, 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 viemos. Nosso Batismo
não significa apenas perdão dos pecados,
como o de João. Nem uma bênção de saú-
de ou coisa semelhante. É participação no
Batismo de Cristo e na sua missão como
Servo de Deus. Deve levar-nos a viver pe-
los irmãos. Torna-nos participantes da mis-
são de Jesus.
- O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Ele
desce também sobre a comunidade reuni-
da em oração. Somos filhos e filhas  de
Deus. Devemos testemunhar isso, pois é
nossa missão.
- Devemos sair desta celebração pensando
na missão que recebemos. Precisamos vol-
tar ao primeiro amor, ao nosso chamado.
Talvez, alguns não lembram o dia do Batis-
mo; não recordam as roupas que usavam;
não lembram quem foi que presidiu aquela
celebração. Mas precisamos viver o que
este Sacramento manifesta em nós. Um de-
safio nos foi entregue pelo Batismo: seguir
os passos de Jesus. Promover uma cultura
do amor por todos os lugares. Peçamos ao
Senhor a graça de renovar em nós o cha-
mado que nos foi feito no Batismo.

09. RECORDAÇÃO DO BATISMO E
PROFISSÃO DE FÉ
D. Ser batizado é ser revestido de Cristo.
É tornar-se pessoa nova. Inaugurar um novo
modo de viver e se relacionar com todos.
Apresentemos ao Senhor nossa vocação de
viver o Batismo.
- Duas pessoas erguem diante do altar o recipi-
ente com água e o Círio Pascal. Acender as ve-
las no Círio, enquanto se canta o refrão: Sim, eu
quero... nº 922.
- Com as velas acesas, o dirigente diz: Profes-
semos nossa fé cantando:
Creio em Deus Pai todo poderoso...nº 387

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, com amor e confiança,
elevemos ao Pai os nossos pedidos. Dgamos
com fé: Senhor, escutai a nossa prece!
L.1 A Igreja de Deus nos gerou nas águas
do Batismo. Que ela seja sempre fiel teste-
munha de Jesus Cristo, nosso Senhor e
Salvador. Nós Vos pedimos.
L.2 Que os batizados redescubram o signi-
ficado do Batismo como dom do amor de
Deus. Nós Vos pedimos.
L.1 Muitos fiéis batizarão seus filhos este
ano. Que estejam conscientes da respon-
sabilidade que assumirão. Que auxiliados
por Deus e comunidade, seus filhos pos-
sam crescer na fé, esperança e amor. Nós
Vos pedimos.
L.2 Dia 17 faz 42 anos do falecimento do
nosso primeiro bispo diocesano: Dom José
Dalvit. Que sua missão seja incentivo na
nossa caminhada de fé. Nós Vos pedimos.
L.1 O dízimo é gesto missionário. Ele favo-
rece a missão através da partilha. Que nos-
sos dizimistas reconheçam esta contribui-
ção como um serviço à Igreja. Nós Vos pe-
dimos.
D. Ó Pai, ouvi a oração do Vosso povo.
Dai-nos a inteligência para discernir Vos-
sos planos de salvação e a coragem para
vivê-los. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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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° 449

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.
C. A criação inteira Vos bendiz pela res-
surreição de Jesus. Ela renova todas as coi-
sas. Com Ele acreditamos que o Vosso
Reino chegará a nossa terra.
Refrão: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos ao Senhor.
D. Nossa louvação chegue até Vós quan-
do recordamos, em Cristo, nosso Batis-
mo. Ele nos deu prova que é possível viver
o Reino em nosso meio. Mostrou-nos que
pelo Batismo somos agraciados pelo dom
do Espírito. Nele e por Ele podemos anun-
ciar a todos a alegria do Evangelho. Can-
temos: Em coro a Deus louvemos... nº
1.203

13. PAI NOSSO
D. Toda nossa louvação chegue a Vós, em
nome de Jesus. 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 551

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, ajudai-nos a
cumprir 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 conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. A paz de Deus, que supera todo entendi-
mento, guarde nossos corações e mentes no
conhecimento e amor de Deus e de seu Fi-
lho Jesus Cristo. T. Amém!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Vivendo a graça batismal, vamos em paz
e o Senhor nos 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.

18. CANTO
Pelo Batismo recebi uma missão... nº 918

Leituras para a Semana
2ª Hb 1,1-6 / Sl 96(97) / Mc 1,14-20
3ª Hb 2,5-12/ Sl 8 / Mc 1,21b-28
4ª Hb 2,14-18 / Sl 104(105) / Mc 1,29-39
5ª Hb 3,7-14 / Sl 94(95) / Mc 1,40-45
6ª Hb 4,1-5.11 / Sl 77(78) / Mc 2,1-12
Sáb.: Hb 4,12-16 / Sl 18(19B) / Mc 2,13-17


