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FESTA DO BATISMO DO SENHOR
Cor Litúrgica: Branco
INTRODUÇÃO – Com: Meus irmãos, nesta celebração do Batismo do Senhor somos chamados a refletir
sobre o amor que Cristo nutre por nós, pois, no Batismo, Ele nos concede à dignidade da filiação divina, a
pertença à Sua Igreja e a herança eterna junto a Ele. Fiquemos de pé e iniciemos com alegria a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: VENHAM TODOS, ADOREMOS! “EIS O FILHO MUITO AMADO.” VENHAM
TODOS, ADOREMOS! DEUS TEM NELE O SEU AGRADO!. / 1. Nós renascidos das águas do Batismo fazemos
hoje de Cristo a memória. “escutem todos, a voz do amado Filho”. É a voz do Pai que ressoa em nossa
história. / 2. João Batista aponta o Cordeiro que lava o mundo e tira toda a culpa: “Eu vi o Filho de Deus e
testemunho” Ele é a luz que brilhou na noite escura. / 3. Anunciamos as grandes maravilhas: das densas
trevas nos trouxe para a luz. Nós somos povo eleito e preferido regenerados pela força de Jesus. / 4. E pelo
Cristo nas águas do Jordão abriu-se a porta do céu à humanidade. Com Ele somos herdeiros de Deus Pai
que revestiu-nos da sua divindade.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte
de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. CEL.: Deus
todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS:
AMÉM. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, tende
piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. . TODOS:
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
4. GLÓRIA a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados! Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso: nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos, nós
Vos damos graças por Vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de
Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós que tirais o pecado
do mundo, acolhei a nossa súplica! Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós! Só Vós sois o
Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - 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 adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com: Irmãos caríssimos, com o Batismo, cada fiel cristão é inserido no mistério da morte e ressurreição de
Jesus, e recebe uma vida nova. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 42, 1- 4.6-7) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim fala o Senhor: 1“Eis o meu servo, eu o recebo; eis o meu eleito, nele se compraz minh’alma; pus meu
espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. 2Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz
ouvir pelas ruas. 3Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas promoverá o
julgamento para obter a verdade. 4Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a
justiça na terra; os países distantes esperam seus ensinamentos. 6Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e
te tomei pela mão; eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, 7para
abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas”. Palavra do
Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Sl 28/29)
REFR.: NAS ÁGUAS DO JORDÃO MERGULHADO, / CRISTO RECEBEU O ESPÍRITO SANTO (BIS). / 1. Filhos de
Deus, tributai ao Senhor, / tributai-lhe a glória e o poder! / 2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, / sua voz
sobre as águas imensas! / 3. Que o Senhor fortaleça o seu povo, / e abençoe com a paz o seu povo! / 4.
Glória ao Pai e ao Filho / e ao Santo Espírito, / como era no princípio, agora e sempre.

8. 2ª LEITURA (At 10, 34 -38) – Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, 34Pedro tomou a palavra e disse: “De fato, estou compreendendo que Deus não faz
distinção entre as pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença. 36Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a Boa-nova da paz, por meio
de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 37Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela
Galileia, depois do batismo pregado por João: 38como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito
Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam
dominados pelo demônio; porque Deus estava com ele”. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA / Pois abriram-se os céus
/ e a voz do Pai se ouviu: / “Eis meu Filho muito amado!” / Profecia se abriu..
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 3, 13-17) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 13Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser
batizado por ele. 14Mas João protestou, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?” 15Jesus,
porém, respondeu-lhe: “Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça!” E

João concordou. 16Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o
Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. 17E do céu veio uma voz que dizia: “Este
é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado”. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em Deus Pai, todo-poderoso, / Criador do céu e da terra, / e em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, / que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, / nasceu da Virgem
Maria,/ padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto e sepultado; / desceu à mansão dos mortos,/
ressuscitou ao terceiro dia, / subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, / donde há
de vir a julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo, / na Santa Igreja Católica, / na comunhão dos
Santos, / na remissão dos pecados, / na ressurreição da carne, / na vida eterna. / Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL: Irmãos caríssimos, elevemos ao Pai os nossos pedidos, na certeza de que
renascidos na fonte da salvação e fortalecidos pelo banquete eucarístico, somos chamados à vida nova do
Reino de Deus. Rezemos juntos: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que pela pregação e testemunho humilde leve os cristãos a
redescobrir a dignidade de filhos de Deus recebida no Batismo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos nossos governantes, para que, condizentes com os ensinamentos de Jesus, se coloquem a serviço
do bem-estar dos cidadãos e da promoção da justiça, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Para que a celebração da Festa do Batismo do Senhor desperte em todos os fiéis a paixão e o zelo de
levar o Evangelho ao mundo inteiro, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos fortalecer os nossos compromissos batismais por meio
da vivência da justiça e da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo; dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a
força de cumpri-los. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM!
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: A VOZ, SENHOR , APRESENTAMOS ESTES DONS: O PÃO E O VINHO,
ALELUIA! / 1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? / 2. Elevo o

cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. / 3. Vou cumprir minhas promessas ao
Senhor na presença de Seu povo reunido. / 4. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome
santo do Senhor.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos no dia em
que revelastes vosso Filho, para que se tornem o sacrifício do Cordeiro que lavou em sua misericórdia os
pecados do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
17. 17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 478) – Prefácio: O Batismo do Cristo no Jordão – MR (p. 166) - Na
verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, nas águas do rio Jordão, revelais o
novo Batismo, com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, ensinais que vosso Verbo habita entre os
seres humanos. E pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso Servo,
Jesus Cristo, foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por essa razão, hoje e
sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e
deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o
deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS,
SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
CEL.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!

CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José
Aparecido) e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de
todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo
Vos serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para sempre. TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: SOBRE CRISTO O ESPÍRITO POUSOSU E DO CÉU UMA VOZ
COMUNICOU: “ESI MEU FILHO MUITO AMADO, MUITO AMADO, NELE PUS O MEU AGRADO!”/ 1) Eis que
o tempo se cumpriu, Boa Nova aos corações: É o fim de toda a treva, Luz eterna às nações! / 2) O eleito do
Senhor vem trazendo em suas mãos a justiça que liberta os cativos da prisão! / 3) Foi nas águas do Jordão
que o Messias se mostrou e a partir da Galileia o seu Reino anunciou! / 4) O Ungido de Deus Pai é a Paz
que nos sustém: convivendo nesta terra, caminhou fazendo o bem!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó
Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, nós o sejamos de
fato. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Primeira Semana do Saltério
Primeiro Domingo do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br
formação/áudios e partituras”.

