
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar o espaço celebrativo com símbolos do Batismo (toalha, 
bacia, jarro com água, vela...). Convidar as famílias que estão se 
preparando para batizar os filhos ou que tenham sido batizados 
recentemente e os catecúmenos que serão batizados na Vigília 
Pascal (onde houver), e envolvê-los na celebração. Preparar a 
recordação da vida. Para  iniciar a celebração, cantar de forma 
orante, o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Pe. José Weber) 
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em 
mim brilhou, jamais se esconda e não se apague 
em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por 
tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor!
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Cecília Vaz Castilho) 
A gente tem um mundo pra celebrar. É Deus que 
está no fundo deste meu cantar. (bis) 
1 - Aqui nos reunimos pra agradecer, a vida é um 
presente, nela eu posso crer. 

2 - O que estou sofrendo vai construir, pois tudo 
aqui é vida pra se repartir. 
3 - O amor nos fez um povo pra te louvar, e todo 
dia é novo tempo de amar.

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs, sejam 
bem-vindos. É com alegria que nos reunimos 
para celebrar a nossa fé no Cristo Ressuscitado 
e nossa vida de comunidade. Neste domingo 
em que fazemos memória do Batismo de 
Jesus, recordamos nossa missão de batizados 
e testemunhas do ressuscitado, tornando-nos 
com Ele, sacerdotes, profetas e reis. Confiantes, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça do Cristo, o amor do Pai e a 
comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 
Bendito seja Deus...
Animador(a) - Agradecidos a Deus que nos reúne 
em seu amor, vamos recordar os fatos da semana 
que passou (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa 
Presidente - Pelo Batismo mergulhamos no 
Mistério da morte e ressurreição de Jesus, onde 
são lavados os nossos pecados para vivermos 
uma vida nova. 
Preparar um recipiente transparente contendo água benta e 
um ramo verde. O Presidente asperge a assembleia enquanto 
se canta.

(Ione Buyst - D.R.) 
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia!
Presidente - Deus de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai com alegria, 
neste dia em que fazemos memória do Batismo 
do seu Filho Jesus, cantando o Hino do Glória.
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13. Profissão de Fé 
Presidente - Na festa do Batismo de Jesus, 
revivemos o nosso Batismo. Professemos a nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador 
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por Ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para 
nossa salvação, desceu dos céus: (todos se inclinam) 
e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós 
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado 
à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não 
terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a 
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o 
Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos 
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e 
apostólica. Professo um só batismo para remissão 
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Como filhos e filhas amados do Pai, 
confiantes na sua bondade, façamos os pedidos 
da nossa comunidade. 
- Senhor, abençoai Vossa Igreja, para que continue 
sua missão evangelizadora, especialmente indo 
ao encontro daqueles que foram batizados e 
se afastaram do convívio comunitário. Nós vos 
pedimos.
- Senhor, despertai nos corações dos nossos 
governantes a sensibilidade para exercer sua 
função em benefício do povo brasileiro, em 
especial os pobres e oprimidos. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os membros da Pastoral 
do Batismo e os ministros instituídos para que 
realizem um trabalho sério de evangelização 
com os pais e padrinhos na preparação para o 
Sacramento do Batismo. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os catecúmenos que serão 
batizados na Vigília Pascal, para que com o Vosso 
auxílio e da comunidade, cresçam na fé e no 
compromisso com a vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos a viver no dia a dia o 
compromisso que recebemos no Batismo, para 
que possamos promover a justiça, o amor e a 
paz, na família, na comunidade e na sociedade. 
Nós vos pedimos.
Presidente - Pai de amor e bondade, acolhei os 
pedidos que confiantes vos apresentamos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória. 
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados!
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do 
Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! 
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) -  Deus de amor, 
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. Amém.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (42, 
1-4.6-7)

8. Salmo Responsorial (28) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B - Vol 1)
Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo! 
(bis)
- 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 
fiéis bradam: “Glória!” É o Senhor que domina os 
dilúvios, o Senhor reinará para sempre!

9. Leitura dos Atos dos Apóstolos (10, 34-38)

10. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas I)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: 
eis meu filho muito amado; escutai-o, todos vós!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (3, 13-17)

12. Partilha da Palavra 

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, os membros da Catequese Batismal, 
entram com os símbolos do Batismo seguidos das famílias com 
as crianças batizadas recentemente ou as que se preparam para 
batizar seus filhos e os catecúmenos (onde houver), de mãos 
erguidas para o altar formam um semicírculo em torno dos 
símbolos, enquanto se canta.

Animador(a) -  Pelo Batismo fomos habilitados 
pelo Espírito para a missão e adotados como 
filhos de Deus. Somos sacerdotes, profetas e 
reis com a mesma dignidade e responsabilidade 
que o Pai entregou ao Filho Jesus. Apresentemos 
ao Altar do Senhor o nosso compromisso de 
proclamar com a vida que somos batizados e 
a nossa disposição em servir na comunidade 
conforme os ensinamentos de Jesus.  
(Antônio Marques da Costa Ferreira)
1 - Pelo Batismo recebi uma missão: vou trabalhar 
pelo Reino do Senhor. Vou anunciar o Evangelho 
para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, 
pastor. Vou anunciar a Boa-Nova de Jesus: como 
profeta recebi uma missão. Onde eu for serei 
fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem 
do cristão. 

16. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacyr Cadenassi - Pe. Ney B. Pereira)
1 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes o 
mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a 
Ti se confia e junto aos irmãos, em paz, o envias.
Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua 
bondade recebe o louvor!
2 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, por quem 
aprendeu o gesto de amor: colher a fartura e ter 
a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa!
3 - Bendito és Tu, ó Deus Criador, fecundas a terra 
com vida e amor! A quem aguardava um canto 
de festa, a mesa promete
eterna seresta!

17. Louvação 
Presidente - Louvemos a Deus, nosso Pai, por 
todas as pessoas que vivem fielmente o seu 
Batismo e evangelizam na família, nas pastorais, 
movimentos e associações, nos Círculos Bíblicos, 
grupos e na sociedade promovendo a paz e a 
união no meio em que vivem.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 

2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu altar

18. Pai Nosso 
Presidente - Rezemos com amor e confiança a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Abraço da Paz 
Animador(a) - Pelo Batismo somos chamados a 
anunciar o Reino de Deus e sermos construtores 
da paz. Saudemo-nos com um gesto de comunhão 
fraterna.
(Zuleide - Lindomar Lopes) 
1 - A paz que tenho eu te dou, a paz que tenho 
vem do Amor de Deus. A paz que tenho eu te 
dou, a paz que vem do meu Senhor. 
Shalom, te amo, meu irmão. Jesus é nossa união, 
a verdadeira paz. (bis) 
2 - Buscando a graça e a oração, amando a todos 
os irmãos, colheremos o perdão, realizando a 
salvação.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário da CNBB) 
Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do 
meu lutar, Senhor, força no meu sofrer. Em tuas 
mãos, Senhor, quero viver. 
1 - Meu coração penetras e lês meus pensamentos. 
Se luto, ou se descanso Tu vês meus movimentos. 
De todas minhas palavras, Tu tens conhecimento. 
2 - Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, 
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do 
horizonte, lá, iria te encontrar. 
3 - Por trás e pela frente, teu ser me envolve e 
cerca. O teu saber me encanta, me excede e me 
supera. Tua mão me acompanha, me guia e me 
acoberta! 
4 - Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!... 
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria?... 
Pra Ti, Senhor, a noite é clara como o dia! 
5 - As fibras do meu corpo teceste e entrançaste. 
No seio da minha mãe, bem cedo me formaste. 
Melhor do que ninguém, me conheceste e 
amaste!
6 - Teus planos insondáveis! Sem fim, tuas 
maravilhas! Contá-las eu quisera, mas quem 
o poderia?... Como da praia a areia, só Tu as 
saberia! 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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significou o contrário, pois, já sendo Deus, ele 
se deixa batizar para entrar plenamente em 
comunhão com a nossa humanidade. Essa é a 
grandeza do nosso Deus. Ele se humilha, vem 
ao nosso encontro, conhece nossas dores. A 
simplicidade que se dá no Batismo de Jesus 
não diminui sua grandeza, como a simplicidade 
dos cristãos de hoje não diminui nem lhes 
tira a missão de anunciar o Evangelho. Pelo 
nosso Batismo fomos habilitados pelo mesmo 
Espírito e convocados para seguir o exemplo 
de Cristo, divulgar Sua mensagem e continuar 
Sua missão. Batismo e missão constituem duas 
dimensões inseparáveis da vida cristã. Por 
isso não podemos dizer que fomos batizados, 
como se fosse um acontecimento do passado. 
Convictos de nossa fé, temos de proclamar 
com a vida que somos batizados. O Batismo de 
Jesus nos remete a considerar nosso próprio 
batismo, seu significado, os compromissos que 
dele decorrem. O Espírito Santo desce sobre 
Jesus que ouve a voz do Pai: “Tu és o meu 
Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer”. 
Com certeza, o Espírito também paira sobre 
nós e o amor paternal do Pai lança sobre nós 
seu imenso bem-querer.  Não basta termos 
recebido o batismo. Não são suficientes belas 
celebrações. O que se requer é um compromisso 
com a justiça que cria novas relações na 
comunidade e fora dela, como Jesus fez. Ser 
batizado é viver “mergulhado” no projeto de 
Jesus, a fim de que, em um mundo de jogo 
de poder e corrupção, haja mais justiça em 
favor dos pobres e excluídos. Banhados em 
Cristo recebemos a missão de passar pela vida 
fazendo o bem e curando as pessoas dos males 
de nosso tempo. Em Cristo, também somos 
filhos amados do Pai Celestial, plenos da força 
de seu Santo Espírito. Pensemos no Batismo de 
Jesus e em nossa missão de cristãos batizados. 
Como estamos vivendo nossa missão de cristãos 
batizados?

Leituras da Semana
2ª feira: 1Sm 1,1-8; 1Jo 2,18-25; Sl 115; Mc 1,14-20
3ª feira: 1Sm 1,9-20; 1Sm 2,1-8; Mc 1,21b-28
4ª feira: 1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39; Mc 1,29-39
5ª feira: 1Sm 4,1-11; Sl 43; Mc 1,40-45
6ª feira: 1Sm 8,4-7.10-22a; Sl 88; Mc 2,1-12; Mt 19,16-26
Sábado: 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Sl 20; Mc 2,13-17
Domingo: Is 49,3.5-6; Sl 39; 1Cor 1,1-3; Jo 1,29-34

7 - Que os maus da terra sumam, pereçam os 
violentos. Que tramam contra ti com vergonhoso 
intento. Abusam do teu nome, para seus planos 
sangrentos. 
8 - Mas vê meu coração e minha angústia sente. 
Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente. 
Me bota no caminho da vida, para sempre!

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, neste 
encontro de oração recebemos vossa ordem de 
sempre ouvir vosso Filho. Recebemos o Pão da 
Palavra, (e da comunhão); juntos vos louvamos 
e pedimos: ajudai-nos a viver, construindo vosso 
Reino como irmãos em mutirão. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

22. Breves Avisos
Nesse domingo, na última celebração do dia, após a leitura 
acima, proceder a troca dos paramentos litúrgicos, pois, 
concluindo o Ciclo do Natal iniciamos um novo tempo da 
Igreja: Tempo Comum. Realizar esse gesto, silenciosamente, 
na presença da assembleia.

23. Gesto Concreto
O presidente convida os fiéis a descobrirem junto a seus pais e 
padrinhos qual foi o dia do seu Batismo. E celebrá-Lo como o 
seu Novo Nascimento em Cristo. 

24. Bênção
Presidente - Concedei, ó Deus, ao povo cristão, 
conhecer a fé que professa e amar a liturgia que 
celebra. Amém.
- Abençoe-vos o Deus que é Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.
- Na  missão de vivenciar o Batismo a cada dia, ide 
em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus. 

25. Canto Final (Frei Luiz Turra)
A missão que recebemos de Jesus é a mesma 
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova 
porque o Reino já chegou. 
1 - Deus quer de todos fraternidade, juntos 
formemos comunidade.
2 - Uma certeza alegra a vida: a própria morte já 
foi vencida.
3 - Lançar sementes da vida nova dentro da luta 
a fé se prova.

Meditando a Palavra de Deus
Com a Festa do Batismo do Senhor, encerramos o 
Tempo do Natal. Saímos do Evangelho da infância 
de Jesus e nos colocamos na vigília de sua vida 
pública, na qual Ele se empenha em anunciar 
publicamente o Reino de Deus. O Batismo, 
para nós, significa a entrada na comunhão com 
Deus, na sua Divindade. Para Jesus, o Batismo 

Deus nos envia


