
N° 2.524   (Ano C/Branco)   Batismo do Senhor Jesus    09 de janeiro de 2022
Festa

O BATISMO NOS FAZ PESSOAS NOVAS.

- Preparar no presbitério uma fonte recordando o Batis-
mo. Perto dela coloque o Círio Pascal e um arranjo de
flores. Cantar o refrão para o acendimento do Círio
Pascal e das velas: "O Batismo recebeu (No Jordão) / E
o Espírito desceu. (No Jordão) / Eis meu Filho muito
amado, (Fala Deus) / Nele pus o meu agrado! (Fala
Deus)" (No YouTube: https://youtu.be/c8s8XgCk80A).
- Preparar um lugar para a imagem de Nossa Senhora e
água benta para a aspersão.

01. ACOLHIDA
C. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs! Celebra-
mos hoje a Festa do Batismo do Senhor Jesus. É
por meio deste novo nascimento que nos configu-
ramos a Cristo, nosso eterno sacerdote, rei e pas-
tor. Cantemos.

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

03. SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
a 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. Celebramos hoje a Festa do Batismo do Se-
nhor. Encerrando o Tempo do Natal, recordamos
tão grande mistério que veio habitar em nosso meio.
Na história da salvação, o divino se faz humano e
oferece em nossa realidade pecadora uma possibi-
lidade de conversão. Pelo Batismo, porta da vida e
da fé, somos interpelados às contínuas mudanças.
Por este Sacramento, sob a graça do Espírito San-
to, somos enviados em missão para proclamar o
Evangelho e fazer com que todos se sintam atraí-
dos pela mensagem deixada por Jesus Cristo. Vi-
vamos com fé o Batismo que recebemos em nos-
sas vidas.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Por vezes não vivenciamos plenamente a graça
batismal em nossas vidas e nos deixamos seduzir
pelas vozes do mundo, não escutando a voz de
Cristo que é a única voz a que devemos seguir.
Necessitados da graça, imploremos o perdão de
Deus cantando:
Senhor, tende piedade dos corações... n° 245
D. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. O Batismo é fonte de alegria, de regeneração e
de vida nova. Entoemos nosso hino de louvor.
Glória a Deus nas alturas... n° 254

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
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 adoti-
vos, renascidos da água e do Espírito Santo,
perseverar constantemente em vosso amor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. Pela Palavra, somos enviados em missão para
testemunhar o nosso Batismo. Escutemos com aten-
ção.

PRIMEIRA LEITURA: Is 42,1-4.6-7

L1. 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.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Celebra-se hoje a Festa do Batismo do Senhor.
Ao recebermos este Sacramento em nossas vidas,
somos incorporados plenamente na Igreja, em que
Cristo é a Cabeça e nós somos os seus membros.
O Espírito Santo faz em nós sua morada e assim
temos a exigente missão de correspondermos, na
alegria, a esta transformação provocada por este
sinal da graça de Deus em nossas vidas.
- Na leitura do profeta Isaías se encontra a figura
do servo, chamado a instaurar a paz e a justiça.
Este ideal não será obtido pelo uso da força, mas
por meio da mansidão e da coragem em se manter
firme na missão recebida por Deus. Este também
nos fala hoje para sermos luzes na vida daqueles
que apenas enxergam o medo, desespero e angús-
tias. Enfim, para sermos esperança para o próximo
sendo portadores da paz para aqueles mais neces-

sitados neste mundo.
- O Espírito Santo é o grande protagonista em nossa
missão. Não podemos ousar em querer os méritos
da ação evangelizadora pois sempre será o
Paráclito que agirá. Pedro, na segunda leitura, re-
lata tudo aquilo que Jesus fez, após ter recebido o
Batismo, agindo pela ação do Espírito Santo. A
graça sobre nós no Batismo também nos convoca
a agir como Jesus na força do Espírito. Na ação
cotidiana, testemunhamos o Reino e respondemos
à missão.
- No Evangelho de Lucas, temos o relato do Batis-
mo de Jesus. É nas águas do Jordão, que João re-
alizava seu batismo de conversão, pois o Reino se
aproxima e agora, em definitivo, a antiga promessa
tem seu cumprimento no Filho amado que inaugura
um tempo novo. João Batista, o profeta antecessor
ao Cordeiro de Deus, é a voz que clama no deser-
to, que denuncia as injustiças de seu tempo e nos
chama a não sermos indiferentes diante das reali-
dades atuais.
- A cena do Batismo do Mestre nos remete a uma
postura de humilhação que depois será afirmada
em sua exaltação (cf. Fl 2,8-10). O Servo de Deus
se faz homem, desce à nossa realidade pecadora e
nos redime. Jesus, em meio aos pecadores, recebe
o testemunho do Pai e do Espírito Santo, afirman-
do assim a autoridade e conteúdo de sua atividade
salvífica que não acontece sozinha, mas numa co-
munidade de amor. Se outrora, o dilúvio fez pere-
cer o gênero humano, agora no Batismo de Jesus,
os mortos são chamados à vida.  Na Trindade te-
mos esta perfeita comunhão que gera vida e não
divisão ou morte. O amor cria, salva e santifica.
- O Batismo nos limpa de toda a mancha de nossa
culpa primária e nos faz participantes da natureza
divina. Com a água e pela palavra dita por Jesus
temos esta feliz regeneração. Nascemos para o alto,
para junto de Deus. Se o pecado nos fez cair, com
o Batismo temos um recomeço, um caminho de vida
para agora trilhar. Caberá a cada um decidir-se por
esta realidade de fé. Renunciar ao maligno, fazer o
bem e amar ao próximo devem ser práticas contí-
nuas que indicam desde já o que o Senhor tem pre-
parado para cada um de nós. Que o Espírito Santo
nos guie rumo à pátria celeste auxiliando já aqui a
construção deste sonho de Deus.

10. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS
BATISMAIS
D. No dia em que celebramos o Batismo do Se-
nhor, recordemos o nosso Batismo. Repletos de



fé, esperança e caridade renovemos os compro-
missos batismais.
D. Para viver na liberdade dos filhos de Deus,
renunciais ao pecado? T. Renuncio.
D. Para viver como irmãos, renunciais a tudo o que
vos desune, para que o pecado não domine sobre
vós? T. Renuncio.
D. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demô-
nio, autor e princípio do pecado? T. Renuncio.
D. Nossa missão batismal é ser no mundo sinais da
graça de Deus vivendo o anúncio da Palavra, a
santificação nos lares e na Comunidade, organizan-
do e participando da construção do Reino. É o
Mistério Pascal de Cristo que devemos viver dia a
dia.
- Enquanto se canta o refrão "Sim eu quero..." nº 922 os
fiéis acendem as velas no Círio Pascal ou apenas esten-
dem as mãos em direção ao Círio.
D. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, criador
do céu e da terra? T. Creio.
D. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que nasceu da Virgem Maria padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
T. Creio.
D. Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Cató-
lica, na comunhão dos Santos, na remissão dos
pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eter-
na? T. Creio.
D. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e
devemos sempre professar, pois ela é a razão de
nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. T. Amém.
- O dirigente ou outra pessoa faz a aspersão enquanto se
canta o refrão "Banhados em Cristo..." n° 07 ou o canto
"Pelo Batismo recebi uma missão..." n° 918

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Oremos a nosso Redentor que quis ser batiza-
do por João no rio Jordão e a cada pedido diga-
mos: Senhor, escutai a nossa prece!
L.1 Por cada um de nós batizados, para que aten-
tos a voz do Senhor, possamos levar a todos uma
mensagem de esperança, fraternidade e paz, reze-
mos.
L.2 Por toda a Igreja, que a exemplo do papa Fran-
cisco, seja testemunho para o mundo de justiça e
igualdade para todos os povos, rezemos.
L.1 Por nossos dizimistas, que sua fidelidade seja
fruto de uma feliz resposta da contribuição que gera
partilha e vida na edificação e promoção do Reino
de Deus, rezemos.
L.2 Pelos agentes da Iniciação Cristã e da Pastoral
do Batismo, para que vejam seus esforços coroa-

dos por uma participação cada vez maior das fa-
mílias na comunidade de fé, rezemos.
D. Ó Deus da vida, acolhei com misericórdia os
nossos pedidos e também aqueles que moram em
nosso coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12.  APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
C. Com o nosso dízimo e ofertas ajudamos tam-
bém na promoção da vida e evangelização dos
povos. Cantemos: Bendito és tu... nº 491

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e irmãs, Deus sempre realiza maravilhas
em nosso favor. Com João Batista, o Verbo foi pro-
clamado e o próprio autor do Batismo se deixou
batizar, para que naquelas águas toda a nossa cul-
pa fosse lavada e novas criaturas pudéssemos ser.
Refrão: És água viva, és vida nova, e todos dia
me batizas outra vez, me fazes renascer, me fa-
zes reviver, eu quero água desta fonte de onde
vens.
C. O nosso Pai proclamou o amor por seu Filho
amado indicando a salvação da Igreja nesta feliz
união do céu e da terra. Eis o mistério que reluz em
nossa vida! Aclamemos todos, ó terra inteira! As
obras de Deus nos tiraram do império das trevas e
nos colocaram na luz que não se apaga.
Refrão: Brilhe a vossa luz, brilhe para sem-
pre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes.
// Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz//.
D. Neste dia o Senhor foi batizado por João Batis-
ta, e os céus se abriram sobre o Cristo, e o Espírito
Santo desceu em forma de pomba. Escutemos tam-
bém hoje a voz do Pai que nos convoca a ouvir
atentamente o que Jesus tem a nos dizer sempre.
Desçamos com Jesus às águas e com Ele ressurja-
mos para uma vida nova.
Refrão: Eis, que faço nova todas as coisas (3x).
C. O que Adão fechou por sua culpa para toda a
humanidade, Jesus eleva para a vida nova. Os céus
se abrem e mostram que Deus nos quer, purifica-
dos de nossas faltas, pelo sangue do Cordeiro, para
um dia, todos juntos habitarmos na pátria celestial.
Refrão: Cantando teu amor, vou construir a
minha vida, para morar meu Deus junto de Ti
(2x).
D. Ó Deus, autor da vida e da paz, acolhei nossos
louvores e dai que sigamos sempre o Cristo. Que
convosco vive e Reina, na unidade do Espírito San-
to. Amém.
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RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o 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. Rezemos juntos a oração que nos faz todos fi-
lhos do mesmo Pai. Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. Pelo Batismo, somos promotores da Paz. Re-
zemos a oração de São Francisco de Assis: Se-
nhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde
houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver
ofensa que eu leve o perdão. Onde houver dis-
córdia, que eu leve a união. Onde houver dúvi-
da, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu
leve a verdade. Onde houver desespero, que
eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que
eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu
leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que
ser compreendido, amar que ser amado. Pois
é dando que se recebe. É perdoando que se é
perdoado. E é morrendo que se vive para a
vida eterna. Amém.
- Por causa da pandemia, dar o abraço da paz apenas
quem é da família com o refrão: Deus nos abençoe,
Deus nos dê a paz! A paz que só o amor é que
nos traz!

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O ministro da Eucaristia aproxima-se da âmbula sobre
o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Eis aquele de quem João dizia: Eu vi, e dei
testemunho de que este é o Filho de Deus. Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio...
- Todo aquele que comer... n° 632

17. ORAÇÃO
D. Nutridos por vossa Palavra, dai-nos, ó Pai,
a graça de ouvir fielmente o vosso Filho ama-
do, para que, chamados filhos de Deus, nós o
sejamos de fato. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

18. AVISOS

19. DEVOÇÃO MARIANA
D. Maria é Mãe da Igreja. Todos os batizados são
confiados à ela para que os proteja e guie. Ela é a
Mãe Missionária! Sua missão é conduzir os filhos e
filhas a Jesus. Cantemos o amor de Deus manifes-
tado na vida de Maria. Que ela nos inspire ações
que testemunhe o Batismo que recebemos e quem
seguimos: Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai.
Cantemos: Pelas estradas da vida... nº 991
- Jovens ou adolescentes que foram recém batizadas po-
derão depositar flores perto da imagem. Sugerimos fazer
o gesto das Santas Missões Populares de passar "o man-
to" sobre as pessoas na igreja. Ao término, dar "vivas" à
Nossa Senhora, rezar a Ave Maria e o Glória ao Pai.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhando o Cordeiro de Deus que tira
todo o pecado mundo, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Prometi no meu santo Batismo... n° 919

Leituras para a Semana

2ª 1Sm 1,1-8 / Sl 115(116) / Mc 1,14-20
3ª 1Sm 1,9-20 / Cânt.: 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


