
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos para este 
encontro de Comunidade, irmãos e irmãs. 

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Igreja celebra hoje a Festa do Ba-
tismo do Senhor buscando mostrar para 
nós o valor de nosso Batismo e que, por 
ele, seremos sempre seguidores de Cristo 
Jesus, devendo, assim, também buscar nos 
assemelharmos às ações d’Ele. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 07 (CD 05)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém.

Dir.: A graça de Deus, nosso Pai e de Jesus 
Cristo, Senhor da Paz, esteja convosco.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. RITO DA ASPERSÃO: 764 (CD 7), 765 
(CD 7)

Dir.: Neste dia, as águas exultam de alegria 
por terem recebido, no meio do Jordão, a 
bênção santificadora. O sol da justiça se 
banhou no rio, o fogo mergulhou nas águas 
e foi manifestada a todo gênero humano a 
salvação de Deus.

(Convidar os presentes para estender as 
mãos sobre a água.)

Dir.: Que esta água, ó Pai, recorde para nós 
o Batismo do Senhor e seu mergulho em 
nossa humanidade. E vosso povo passe da 
morte para a vida e acolha a graça do vosso 
Espírito que manifesta a vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Quem preside asperge a comunidade com 
a água, enquanto se canta.)

Dir.: Deus de amor e bondade, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 212 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus do universo, força 
de consolação, quando o vosso Filho Jesus 
mergulhou nas águas do Jordão e o Espírito 
desceu sobre ele, vós o proclamastes vosso 
filho amado. Dá aos vossos filhos e filhas, 
renascidos da água e do Espírito Santo, a 
graça de permanecerem sempre na vossa 
comunhão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 42,1-4.6-7

9 .  S A L M O  R E S P O N S O R I A L :  S l 
28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R/. 11b)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu 
povo!

Filhos de Deus, tributai ao Senhor,
tributai-lhe a glória e o poder!
Dai-lhe a glória devida ao seu nome;
adorai-o com santo ornamento!

Eis a voz do Senhor sobre as águas,
sua voz sobre as águas imensas!
Eis a voz do Senhor com poder!
Eis a voz do Senhor majestosa.

Sua voz no trovão reboando!
No seu templo os fieis bradam: “Glória!”
É o Senhor que domina os dilúvios,
o Senhor reinará para sempre!

10. SEGUNDA LEITURA: At 10,34-38

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz 
do Pai: 
Eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos 
vós!

12. EVANGELHO: Lc 3,15-16. 21-22

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos ao Senhor as preces de nossa 
Comunidade, pedindo:

Escutai-nos Senhor.

1 - Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja com 
o auxílio de seus pastores, Papa, Bispos e 
Padres,  rezemos.

2 - Senhor Deus, ouvi os clamores de vosso 
povo por vida e saúde, rezemos.

3 - Senhor Deus, derramai abundantes bên-
çãos sobre vosso povo, concedendo-lhes 
trabalho, alegria e paz, rezemos.

Dir.: Senhor Deus, acolhei nossos pedidos, 
sob a intercessão de vosso filho Jesus Cristo, 
que convosco vive e reina. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD 20)

Dir.: Deus nos convida a fazermos doação de 
tudo aquilo que somos e temos, nossa vida 
e nosso coração. Cantemos alegremente...

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Elevemos ao Senhor todos os nossos 
pedidos, rezando, Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 
contém a Sagrada Reserva Eucarística, leva-a 
até o altar, de onde parte para a distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até 
o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 498

20. RITO DE LOUVOR: 842

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, neste encontro 
de oração, recebemos vossa ordem de 
sempre ouvir vosso Filho. Acolhemos a 
Palavra, recebemos vosso Pão; juntos vos 
louvamos e pedimos: ajudai-nos a viver, 
construindo vosso Reino como irmãos em 
mutirão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus nos abençoe e nos guarde.

TODOS: Amém.

Dir.: Ele nos mostre a sua face e se com-
padeça de nós.

TODOS: Amém.

Dir.: Volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Como filhos e filhas amados do Pai, 
anunciemos as maravilhas reveladas a nós 
com a manifestação do Filho de Deus em 
nossa história. Vamos em paz, e o Senhor 
nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Acolher a todos os que vierem para 
a celebração, procurando destacar a 
presença dos visitantes. Brevemente 
se conversa sobre o sentido da cele-
bração destacando a importância do 
Batismo para a vida da comunidade 
cristã e para todos os seguidores 
de Jesus Cristo.

w O símbolo a ser valorizado nesse 
dia é a água batismal.

w Destacar a pia batismal, enfeitando
-a ou preparar uma vasilha bonita.

w  Ritos iniciais: na procissão entram 
o círio pascal, cruz, flores, livro das 
leituras. Se houver Batismo, tam-
bém estes entram neste momento.

w Valorizar, nos vários momentos da 
celebração, as pessoas que as-
sumem a Pastoral do Batismo na 
comunidade.

w Lembrar todas as pessoas que se 
dedicam à ação missionária na co-
munidade ou fora dela.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1 Sm 1,1-8 Sl 115 (116), 
12-13.14.17.18-19 
(R.17a), Mc 1, 14-20

3.ª-feira: 1 Sm 1,9-20, 1 Sm 2,1.4-
5.6-7. 8abcd (R.1ª), 

 Mc 1,21b-28
4.ª-feira: 1 Sm 3,1-10.19-20 Sl 39 

(40), 2 e 5.7-8ª.8b-9.10 
(R.8a.9ª),Mc 1,29-39

5.ª-feira: 1 Sm 4,1-11 Sl 43(44),10-
11.14-15.24-25 (R/. 26d), 
Mc 2,1-12

6.ª-feira: 1 Sm 8,4-7.10-22a 
 Sl 88(89),16-17.18-19 

(R.26d) , Mc 2, 1-12
Sábado: 1 Sm 9,1-4.17.18-19 
 Sl 20(21), 2-3.4-5.6-7 
 (R/. 2a), Mc 2,13-17
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A Festa do Batismo do Senhor, ce-
lebrada no domingo depois da Epifania, 
encerra o ciclo natalino e completa as 
Festas das Manifestações do Senhor.

Comemoramos o Batismo de Jesus 
por São João Batista nas águas do rio 
Jordão. Sem ter mancha alguma que 
purificar, Jesus quis submeter-se a esse 
rito tal como se submetera às demais 
observâncias legais, que também não 
O obrigavam.

O Senhor desejou ser batizado, diz 
Santo Agostinho, “para proclamar com 
a sua humildade o que para nós era 
uma necessidade”. Com o batismo de 
Jesus, ficou preparado o Batismo cristão, 
diretamente instituído por Jesus Cristo 
e imposto por Ele como lei universal no 
dia da sua Ascensão: Todo poder me foi 
dado no céu e na terra, dirá o Senhor; 
ide, pois, ensinai a todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo (Mt 28, 18-19).

Às margens do Jordão, Jesus foi 
ungido com o Espírito Santo como o 
Messias, o Cristo, aquele que as Escritu-
ras prometiam e Israel esperava. Agora, 
ele começa publicamente a missão de 
anunciar e inaugurar o Reino de Deus. 
Esta missão, ele começou desde que se 
fez homem por nós; agora, no entanto, 
vai manifestar-se publicamente, primeiro 
a Israel e depois a toda a humanidade. 

Festa do Batismo do Senhor
É na força do Espírito Santo que ele 
pregará, fará seus milagres, expulsará 
Satanás e inaugurará o Reino; é na força 
do Espírito que ele viverá uma vida de 
total e amorosa obediência ao Pai e 
doação aos irmãos até a morte e morte 
de cruz.

Jesus já começa cumprindo sua 
missão na humildade: ele entra na fila 
dos pecadores para ser batizado por 
João. Ele, que não tinha pecado, assume 
os nossos pecados, faz-se solidário 
conosco; ele, o Cordeiro de Deus que 
tira os pecados do mundo! “João tentava 
dissuadi-lo, dizendo: ‘Eu é que tenho 
necessidade de ser batizado por ti e tu 
vens a mim’? Jesus, porém, respondeu-
-lhe: ‘Deixa estar, pois assim nos con-
vém cumprir toda a justiça’” (Mt 3,14s). 
Assim convinha, no plano do Pai, que 
Jesus se humilhasse, se fizesse Servo e 
assumisse os nossos pecados! Ele veio 
não na glória, mas na humildade, não na 
força, mas na fraqueza, não para impor, 
mas para propor, não para ser servido, 
mas para servir. Eis o caminho que o Pai 
indica a Jesus, eis o caminho que Jesus 
escolhe livremente em obediência ao Pai, 
eis o caminho dos cristãos.

Cardeal Dom Orani João Tempesta
Arcebispo do Rio de Janeiro (RJ)

Fonte: CNBB
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