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Região Pastoral Arcoverde 

Escola de Formação de Ministros da Palavra 

 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

FESTA DO BATISMO DO SENHOR – ANO A – 12/01/2020 

Cor litúrgica: Branca 

 
Orientações:  
- Preparar o ambiente bem festivo, onde for possível, dando destaque à pia batismal.  

-Ver com a equipe de canto todas as partes a serem cantadas na celebração;  

-Ver antecipadamente com os leitores os textos para que sejam lidos com clareza e pausadamente, a fim de que a 

Palavra chegue a todos e possa ser bem compreendida.  

 

I. RITOS INICIAIS 
1. Comentário inicial: Irmãs e irmãs, sejam todos bem-vindos(as) à esta Celebração neste Domingo em 

que celebramos a Festa do Batismo do Senhor. Ao celebrarmos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão, 

celebramos também o nosso batismo e renovamos o compromisso de seguir Jesus Cristo em todos os 

momentos da vida, seja na alegria, seja na dor. 

Iniciemos este nosso encontro, cantando juntos o canto de entrada. 

 

CANTO 
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 

Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor. Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor. Eis-me 

aqui, Senhor! 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser 

fermento, sal e luz. E, por isso, respondi: aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu 

povo E, por isso, respondi: aqui estou! 

3. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao 

meu clamor, e, por isso, respondi: aqui estou! 

 

2. Sinal da Cruz  

Ministro: Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo. (pode ser cantada) 

 

3. Saudação inicial 

Ministro: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 

Santo, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

5. Recordação da Vida 

Lembrar fatos relevantes na vida da Igreja, na comunidade... 



Ao final de cada memória, a comunidade responde: Nós vos louvamos e vos bendizemos, Senhor.  

 

6. Ato Penitencial (por aspersão) 

Ministro: Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos o batismo de Jesus e também nosso batismo, 

invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, 

recordando o nosso batismo. (Todos rezam em silêncio) 

P. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas 

almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai + esta água para que nos proteja 

neste dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de 

todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo, 

nosso Senhor. T. Amém. 

 

CANTO PARA A ASPERSÃO: 

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) 

 

7. Hino de Louvor  
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que foram 

libertados. 

Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. (bis) 

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 o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor! 

 

8. Oração da Coleta 

Ministro: OREMOS: 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 N.S.J.C...                                      

T. Amém. 

 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

9. Invocação ao Espírito Santo (oração ou canto) 

 

10.  1ª Leitura: (Is 42,1-4.6-7) 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim fala o Senhor: “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. Ele não clama nem levanta a voz, nem se 

faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega; mas 

promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não 

estabelecer a justiça na terra; os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, 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, 

para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas.” - 

Palavra do Senhor.            T. Graças a Deus. 

 

 



11. Salmo Responsorial (Sl 28) 
Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo! 

1. 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! 

2. 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. 

3. Sua voz no trovão reboando! No seu templo os fiéis bradam: “Glória!”  

É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre! 

 

10. 2ª  Leitura: (At 10,34-38) 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: “De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção 

entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que 

pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a Boa nova da paz, por meio de Jesus 

Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 

depois do batismo pregado por João: como 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.  T. Graças a Deus. 

 

11. Aclamação ao Evangelho 
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: (Mt 3,13-17) 
Ministro: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

P. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado 

por ele. Mas João protestou, dizendo: “Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?” Jesus, porém, 

respondeu-lhe: “Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça!” E João 

concordou. Depois 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. E do céu veio uma voz que dizia: “Este é o meu 

Filho amado, no qual eu pus o meu agrado”. - Palavra da Salvação.   T. Glória a vós, Senhor! 

 

13. Partilha da Palavra ( pistas) 

 

Tema central da celebração:  

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto salvador de Deus. No batismo de Jesus nas 

margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão 

de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do Pai, Ele fez-Se um de nós, partilhou a nossa 

fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-se em promover-nos, para 

que pudéssemos chegar à vida em plenitude. 

 

1ª Leitura:  

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e enviado aos homens para 

instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará essa 

missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses 

esquemas não são os de Deus. 

 

 

 



2ª Leitura: 

• A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar 

um projeto de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e libertando todos os 

que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que 

Deus oferece chegue a todos os povos da terra. 

 

• Jesus de Nazaré “passou pelo mundo fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo 

demónio”. Nos seus gestos de bondade, de misericórdia, de perdão, de solidariedade, de amor, os 

homens encontraram o projeto libertador de Deus em ação… Esse projeto continua, hoje, em ação 

no mundo? Nós, cristãos, comprometidos com Cristo e com a sua missão desde o nosso baptismo, 

testemunhamos, em gestos concretos, a bondade, a misericórdia, o perdão e o amor de Deus pelos 

homens? Empenhamo-nos em libertar todos os que são oprimidos pelo demónio do egoísmo, da 

injustiça, da exploração, da solidão, da doença, do analfabetismo, do sofrimento? 

 

Evangelho: 

• No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa profética: Jesus é o Filho/”Servo” 

enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja missão é realizar a libertação dos homens. 

Obedecendo ao Pai, Ele tornou-Se pessoa, identificou-Se com as fragilidades dos homens, 

caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à vida em 

plenitude. 

 

• O episódio do batismo de Jesus coloca-nos frente a frente com um Deus que aceitou identificar-Se 

com o homem, partilhar a sua humanidade e fragilidade, a fim de oferecer ao homem um caminho 

de liberdade e de vida plena. Eu, filho deste Deus, aceito ir ao encontro dos meus irmãos mais 

desfavorecidos e estender-lhes a mão? Partilho a sorte dos pobres, dos sofredores, dos injustiçados, 

sofro na alma as suas dores, aceito identificar-me com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim 

de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena? Não tenho medo de me sujar ao lado 

dos pecadores, dos marginalizados, se isso contribuir para os promover e para lhes dar mais 

dignidade e mais esperança? 

 

14. Profissão de fé (Creio) 

 

15. Preces 
T. Confirmai-nos, ó Deus, em vosso Espírito! 

1. Pela Santa Igreja, para que continue a gerar, pelo Batismo, inumeráveis filhos para Deus, rezemos: 

2. Por nossa Diocese e nossas comunidades paroquia is, para que sejam autênticas comunidades de 

batizados a viverem da fé, na esperança e na misericórdia, rezemos: 

3. Pelos agentes da Pastoral do Batismo para que, encontrando, sempre mais, novos métodos para 

anunciar a riqueza e a profundidade deste Sacramento, vejam seus esforços coroados por uma 

participação cada vez maior das famílias na comunidade, rezemos: 

4. Pelos pais cristãos, para que se preparem conscientemente para o batismo dos filhos e se preocupem 

com a educação cristã dos mesmos, rezemos: 

5. Por todos os cristãos para que, através do testemunho de vida e do compromisso missionário, honrem 

o batismo recebido, rezemos:               

(Outras preces espontâneas) 

 

III. COLETA FRATERNA (PARTILHA) 
 



IV. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS 
16. Oração espontânea de louvor e gratidão ao Senhor por tantos benefícios recebidos. O ministro 

introduz a oração. A cada louvor, o povo responde:  

- Senhor Deus, nossa alegria, louvado sejas para sempre! 

 

V. RITO DA COMUNHÃO 
 

17. A comunhão sobre o altar - O Ministro da Comunhão coloca a âmbula com as hóstias consagradas 

sobre o altar. Pode-se cantar um canto eucarístico.  

 

18. Oração do Pai nosso 

19. Abraço da paz 

20. Convite à comunhão: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo... 

21. Comunhão 

22. Silêncio para oração pessoal 

 

23. Oração pós-Comunhão 

M. OREMOS: 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. T. Amém. 

 

VI. RITOS FINAIS 
 

25. Vivência 

Aproveitemos a festa de hoje para fazer uma profunda revisão na nossa vida. Ser batizado é demonstrar 

com a vida a fé que professamos. 

 

24. Avisos  

 

25. Bênção 

M. O Senhor esteja conosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

M. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

26. Despedida 

M. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

T. Graças a Deus. 

 

27. Canto final 

1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente! Que nenhuma família termine por falta de amor! 

Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador. 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte! Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que 

ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje e em função de um 

depois. 

Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um 

pai. Que a  mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor e que os filhos conheçam a força que brota 

do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém! Abençoa, Senhor, a minha também. 



3. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem 

dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do 

abraço e do pão.  Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a 

certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança 

de um céu aqui mesmo e depois. 
 


