
Nº 2.396  (ANO A/Branco)       Batismo do Senhor         12 de janeiro de 2020
Festa

"ESTE É O MEU FILHO MUITO AMADO!"

- Colocar o Círio Pascal perto da Mesa da Palavra
- Preparar água para aspersão para o ato penitencial.
- Preparar velas para todos para a profissão de fé.
- Canto para ambientação e acendimento das velas do
Altar: Sim, eu quero... n° 922 (Cantar refrão e estrofes)

01. ACOLHIDA
C. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos! Reu-
nidos como assembleia santa, povo sacerdotal, ce-
lebremos a Festa do Batismo do Senhor. Com ale-
gria, cantemos.

02. CANTO
Nas águas do Jordão mergulhado... n° 191

03.  SAUDAÇÃO
D. Na Festa do Batismo do Senhor, saudemos a
Trindade Santa: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.

D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

04. MOTIVAÇÃO
C. Jesus ao ser batizado inicia sua missão salvadora,
conformando-se ao desígnio redentor do Pai. Hoje
também é dia de recordar o nosso próprio Batis-
mo, o nosso mergulho na vida e missão do Senhor
Jesus. Que a graça recebida no Batismo, seja hoje
renovada em nós por esta celebração. No Batismo
assumimos o compromisso e a missão de construir-
mos uma sociedade mais justa e fraterna.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor se
digne abençoar esta água que será em nós arpergida.
Ela recorda nosso Batismo.
D. A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
D. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Todos: E chegue até Vós o nosso clamor.
D. Ó Deus, que pelo Vosso Filho conquistastes
um povo para Vos ser inteiramente consagra-
do, derramai a Vossa bênção sobre esta água
e confirmai-nos no Vosso santo serviço. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
Canto para aspersão: Nas águas do batismo!
(Canto para a aspersão na Festa do Batismo do Senhor
e liturgias batismais - Letra: Frei José M. Cadenassi,
OFMCap e Música: Frei Décio P. Bezerra, OFMCap)
- CD da Paulus: Cristo, clarão do Pai. No Youtube: https:/
/youtu.be/vKdd_Y-7Md4
01. Nas águas do batismo mergulhados, revivemos



o Mistério luminoso: // Foi o Verbo - Luz do Mun-
do! - que abriu-nos a estrada do seu Reino de jus-
tiça. // (bis)
Refrão: Hoje cantamos, hoje cantamos: Eis
que a Luz venceu as trevas!
(Final para o tempo pascal: A vida triunfou! a vida tri-
unfou! Aleluia!)
02. Ele mesmo é a Luz do pleno dia, ao vencer a
escuridão das grandes águas; // fez do caos o res-
surgir de um novo tempo, pois a Luz é o princípio
desta vida! // (bis)

D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém!
D. Senhor tende piedade de nós.
T. Senhor tende piedade de nós.
D. Cristo tende piedade de nós.
T. Cristo tende piedade de nós.
D. Senhor tende piedade de nós.
T. Senhor tende piedade de nós.

06. HINO DE LOUVOR
C. No dia do nosso Batismo recebemos a fé e a
graça. Renovados e compromissados com o Ba-
tismo, cantemos glorificando ao Senhor.
Glória a Deus lá nas alturas... n° 251

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou
na realidade de nossa carne, concedei que re-
conhecendo Sua humanidade semelhante à nos-
sa, sejamos interiormente transformados por
Ele. Que convosco vive e reina, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos atentamente a Palavra que nos con-
voca a viver a missão de batizados: ser luz que ilu-
mina e voz que anuncia a presença salvadora de
Jesus entre nós!

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: Mt 3,13-17

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Nossos dons vêm de Deus e com zelo... n° 346

Evangelho de Jesus Cristo Segundo São
Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na Primeira leitura o Servo de Deus não vai gri-
tar ou quebrar, nem apagar. Quanto carinho está
embutido nessas palavras! Tem muita gente que gri-
ta, xinga, humilha e desdenha do povo simples e
sofrido. O servo de Deus não age assim. Ele aco-
lhe e anima todos na busca de um horizonte me-
lhor. Agindo assim, o servo é sustentado pelo pró-
prio Deus. Ele o toma pela mão para encorajar e
sustentar na missão.
- Como eu tenho tratado as pessoas que me pro-
curam, sejam na comunidade ou no meu traba-
lho?
- No Salmo se reza a presença de Deus junto ao
seu povo. Podemos ouvir Sua voz em qualquer lu-
gar. Na Igreja, sociedade ou natureza vemos a pre-
sença de Deus. É preciso atenção e discernimento
para escutar Deus que nos fala.
- Você respeita a natureza ou você a agride?
Como está o uso do agrotóxico em nossas la-
vouras? Como eu tenho usado a água em casa
e na irrigação da lavoura?
- Na segunda leitura, o apóstolo Pedro expressa
seu encantamento diante de Deus que acolhe a to-
dos sem distinção de raça. Ainda hoje há racistas
em nosso meio. Mas Pedro diz: Deus não faz dis-
criminação de raças. Ele nos pede para assu-
mirmos o legado de Jesus Cristo no Batismo: fazer
o bem e libertar. Deus envia seu Espírito para ca-
pacitar aqueles que seguem as pegadas do seu Fi-
lho. Muita gente age por ódio e intolerância. Jesus
era guiado pelo amor. Nossa comunidade precisa
sentir-se amada e reconciliada. Por isso, devemos
viver em paz e harmonia com o outro e com a natu-
reza. Ambos são dádivas de Deus.
- No Evangelho, Jesus entra na fila dos pecadores
para nos encontrar. Ele se solidariza conosco para
nos resgatar dessa condição humilhante. Ainda hoje
há pessoas muito severas na Igreja, com atitude de
julgamento e exclusão. Isso não ajuda nem contri-



bui para o crescimento do rebanho. É preciso mu-
dar! Deus prefere o remédio da misericórdia e aco-
lhida. O texto do batismo de Jesus é muito rico de
simbolismo: o céu se abre - o Espírito descendo
como pomba - a voz do alto. O nosso Batismo é
na Trindade santa. Somos da família de Deus.
- Você tem honrado seus compromissos
batismais? Como padrinho, você tem assumido
sua missão? Quais são os símbolos usados na
celebração do Batismo e seus significados?

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Ser batizado é ser revestido de Cristo. É tor-
nar-se pessoa nova. É inaugurar um novo modo de
viver e se relacionar com todos. Apresentemos ao
Senhor nossa vocação de viver o Batismo.
- O dirigente convida para acender as velas no Círio
Pascal . Enquanto isso, canta-se: Brilhe a vossa luz... n°
910. Terminado o gesto de acender as velas, reza-se:
D. Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. O céu está aberto para os cristãos e toda a hu-
manidade. Com muita confiança em Deus, apre-
sentemos nossas preces. Digamos: Confirmai-nos,
ó Deus, em vosso Espírito!
L.1 Pela Santa Igreja, mãe dos cristãos, pelos mi-
nistros da Palavra e do Batismo e pelos que renas-
cem da água e do Espírito, rezemos.
L.2 Pelos pais cristãos, para que se preparem para
o Batismo dos filhos e se preocupem com a educa-
ção cristã dos mesmos, rezemos:
L.1 Por todos os cristãos, para que através do tes-
temunho de vida e do compromisso missionário,
honrem o Batismo recebido, rezemos.
L.2 Pelas famílias dizimistas, para que Deus dê a
elas a certeza de que a sua opção pelo dízimo é
forma de retribuição e fonte de força evangelizadora
para toda Igreja, rezemos.
L.1 No próximo dia 17, completam-se 43 anos de
falecimento de Dom José Dalvit, primeiro Bispo de
nossa Diocese. Lembremos deste homem que tra-
balhou com grande zelo pastoral em nossa Igreja
diocesana, rezemos.
D. Ouvi, ó Deus, com bondade as orações da Vossa
Igreja e, mantendo-nos em comunhão convosco,
alcancemos Vossas graças e bênçãos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ser Batizado é viver mergulhado no projeto de
Jesus para que no mundo haja mais justiça em fa-

vor de todos, preferencialmente pelos pobres e ex-
cluídos. Apresentemos no altar do Senhor nossa
disposição em servir a comunidade conforme os
ensinamentos de Jesus. Também, nossas ofertas e
dízimo. Cantemos.
Dá-nos um coração... n° 417

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Nós Vos agradecemos, ó Deus da vida! Neste
Domingo nos acolheis na comunhão do Vosso amor.
Renovai nossos corações com a alegria da ressur-
reição de Jesus. De Vós recebemos a cada dia as
provas do vosso amor.
Refrão: Trindade Santa eu te adoro. Te ofere-
ço minha vida. Como eu te amo!
C. A criação inteira Vos bendiz pela ressurreição
de Jesus. Ela renova todas as coisas. Com Ele acre-
ditamos que o Vosso Reino chegará a nossa terra.
Refrão: Trindade Santa eu te adoro. Te ofere-
ço minha vida. Como eu te amo!
D. Nossa louvação chegue até Vós quando recor-
damos, em Cristo, nosso Batismo. Ele nos deu pro-
va 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
anunciar a todos a alegria do Evangelho.
Cantemos: Deus infinito, nós te louvamos... nº
1.193
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos
sempre Vossa bondade e misericórdia para
conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Obedientes à Palavra do Salvador e formados
por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai
Nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Pelo Batismo somos chamados a anunciar o Rei-
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Leituras para a Semana
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Sáb.: 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a / Sl 20(21) / Mc 2,13-17

no de Deus e sermos construtores da paz.
Saudemo-nos com um gesto de comunhão frater-
na. Cantemos: A paz esteja contigo... n° 537

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O ME aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apresenta
o Pão Eucarístico e diz:
ME. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz
de quem Nele encontra o seu refúgio. Eis o Cor-
deiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mun-
do.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
Cristo missionário do Pai... n° 579

17. ORAÇÃO
D. Nutridos pelo Vosso amor, dai-nos, ó Pai, a
graça de ouvir fielmente o Vosso Filho amado
e, chamados filhos de Deus, nós o sejamos de
fato na vida e na missão que recebemos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS

19. GUARDANDO A PALAVRA DE HOJE
D. A voz de Deus não engana: Jesus é o Filho
Amado do Pai! Pelo Batismo que recebemos, esta
certeza encontra eco em nosso coração, e nos dis-
põe para fazer de nossa vida uma oferta de serviço
e amor, como a do próprio Jesus. Ele é confirmado
com a força do Alto, pelo Espírito. Ele nos incenti-
va a reavivar o dom de Deus que recebemos pela
unção do santo Crisma.

20. BÊNÇAO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo.
T. Amém.
D. A fé que todos recebem pelo Batismo deve ser
professada. Ide 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.

21. CANTO DE ENVIO
Pelo Batismo recebi uma missão... n° 918

O Batismo é o mais belo e o mais magnífico dom
de Deus. (...) Chamamo-lo de dom, graça, unção,
iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de
regeneração, selo, e tudo o que há de mais precio-
so. Dom, porque é conferido àqueles que não tra-
zem nada; graça, porque é dado até a culpados;
Batismo, porque o pecado é sepultado nas águas;
unção, porque é sagrado e régio (tais são os que
são ungidos); iluminação, porque é luz resplande-
cente; veste, porque cobre nossa vergonha; ba-
nho, porque lava; selo, porque nos guarda e é o
sinal do senhorio de Deus.
(São Gregório Nazianzeno citado no Catecismo
da Igreja Católica, n° 1.216)

Obs.: Mais informações no Catecismo da Igreja Católi-
ca, Segunda Seção: Os Sete Sacramentos da Igreja, Ca-
pítulo I: Os Sacramentos da Iniciação cristã - Artigo
1: O Sacramento do Batismo - 1.213 a 1.284.


