
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Eis que veio o Senhor dos senhores, / Em suas 
mãos, o poder e a realeza (bis).
1. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, / vossa 
justiça ao descendente da realeza! / Com justiça 
Ele governe o vosso povo, / com equidade Ele jul-
gue os vossos pobres.
2. Libertará o indigente que suplica, / e  o pobre ao 
qual ninguém quer ajudar. / Todos os povos serão 
nele abençoados, / todas as gentes cantarão o seu 
louvor!
3. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito / 
Como era no princípio, agora e sempre.

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, 
pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus 
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu 
sangue, graça e paz vos sejam concedidas abun-
dantemente.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito 
ao arrependimento para sermos menos indignos 
de aproximar-nos da mesa do Senhor (pausa).
-Confessemos os nossos pecados:
-Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamen-
tos e palavras, atos e omissões, por minha cul-
pa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Ma-
ria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
-Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.  -Amém.
-Senhor, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!
-Cristo, tende piedade de nós!
-Cristo, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!
-Senhor, tende piedade de nós!

4. HINO DE LOUVOR
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 DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Eterno e Todo-Podero-
so, que, sendo o Cristo batizado no Jordão, e pai-
rando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes so-
lenemente 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 unida-
de do Espírito Santo. -Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA 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 julgamen-
to 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 dis-
tantes 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.
-Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (28(29))
-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!

FESTA DO BATISMO DO SENHOR
-O QUE BATIZA COM O ESPÍRITO SANTO-

Queridos irmãos e irmãs, neste domingo celebramos o batismo de Jesus no Jordão, revelan-
do-nos a sua divindade e a manifestação pública de sua adesão ao Pai e a missão que lhe foi 
confiada, como Filho amado e fiel. Fazendo memória de seu batismo, renovamos o nosso batismo 
e nos propomos a um maior engajamento na missão de Jesus entre os pobres e pequenos. 

Alegres, cantemos para iniciarmos nossa celebração.
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-Eis a voz do Senhor sobre as águas, / sua voz so-
bre as águas imensas! / Eis a voz do Senhor com 
poder! Eis a voz do Senhor majestosa.
-Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
-Sua voz no trovão reboando! / No seu templo os 
fiéis bradam: “Glória!” / É o Senhor que domina 
os dilúvios, o Senhor reinará para sempre!

8. SEGUNDA 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 domi-
nados pelo demônio; porque Deus estava com 
ele”. -Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 3,15-16.21-22)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Virá aquele que é mais forte do que eu. Ele vos 
batizará no Espírito Santo e no fogo!

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † 
segundo Lucas.
-Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 15o povo estava na expectativa 
e todos se perguntavam no seu íntimo se João 
não seria o Messias. 16Por isso, João declarou a 
todos: “Eu vos batizo com água, mas virá aquele 
que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de 
desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos 
batizará no Espírito Santo e no fogo”. 21Quando 
todo o povo estava sendo batizado, Jesus tam-
bém recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o 
céu se abriu 22e o Espírito Santo desceu sobre 
Jesus em forma visível, como pomba. E do céu 
veio uma voz: “Tu és o meu Filho amado, em ti 
ponho o meu bem-querer”. -Palavra da Salvação! 
-Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Omite-se, se houver a Renovação das Promes-
sas Batismais)

12. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATIS-
MAIS
-Irmãos e irmãs: o amor de Deus infundiu em nós 
uma vida nova, nascidos da água pelo poder do 
Espírito Santo. Portanto, na Festa do Batismo do 
Senhor, renovemos nossa fé e nossa adesão a 
Deus e à Igreja, comprometendo-nos cada vez 

mais com o Reino de Deus:
-Para viver na liberdade dos filhos de Deus, re-
nunciais ao pecado?
-Renuncio.
-Para viver como irmãos, renunciais a tudo o que 
vos desune?
-Renuncio.
-Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demô-
nio, autor e princípio do pecado?
-Renuncio.
-Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do 
céu e da terra?
-Creio.
-Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e 
foi sepultado, que ressuscitou dos mortos e subiu 
ao céu?
-Creio.
-Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Cató-
lica, na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne e na vida eter-
na?
-Creio.
-Fazei-nos, ó Pai, fiéis à nossa missão, a fim de 
que, comprometidos com o vosso Reino, possa-
mos instaurar a justiça e a concórdia entre todos 
os homens. Por Cristo Senhor nosso.
-Amém

13. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-Com o coração de filhos e filhas chamados à 
vida pelo batismo, apresentemos ao Pai do céu 
nossos pedidos: 
-Senhor, tornai-nos semelhante ao vosso Filho!
1. Para que Cristo que recebeu o Batismo conce-
da-nos a graça de sermos fiéis às promessas e 
aos compromissos batismais, e com seu auxílio 
possamos crescer na fé, na esperança e no amor, 
nós vos pedimos.
2. Para que o dom do amor de Deus ajude-nos 
a vivenciar com alegria e coragem em nosso dia 
a dia a fé que recebemos no Batismo, nós vos 
pedimos:
3. Para que todos os batizados tenham discerni-
mento para acolher vosso plano de salvação e 
coragem para vivê-los, nós vos pedimos.
4. Para que os catecúmenos iluminados pela 
vossa Palavra sejam considerados dignos do Ba-
tismo e da renovação do Espírito Santo, nós vos 
pedimos.
- (Conclusão espontânea).

A VIDA SE TRANSFORMA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Nas terras do Oriente, / Surgiu dos céus uma 
luz / Que vem brilhar sobre o mundo, / E para 
Deus nos conduz (bis).
Nasceu Jesus Salvador: / Aleluia, Aleluia! / É 
Ele o Cristo Senhor: / Aleluia, Aleluia!
2. Nasceu-nos hoje um Menino, / Um Filho que 
nos foi dado. / É grande e tão pequenino, / Deus 
forte é Ele chamado (bis)
3. Cantai com muita alegria, / Que grande amor 
Deus nos tem! / Pequeno, pobre, escondido, / 
Nasceu por nós em Belém (bis).



15. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresenta-
mos 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. -Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio: O Batismo do Cristo no Jordão)
-O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso de-
ver 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, ensi-
nais que vosso Verbo habita entre os seres huma-
nos. 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 unimos aos anjos e a todos os san-
tos, cantando (dizendo) a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, 
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso 
povo, para que vos ofereça em toda parte, do nas-
cer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito.
-Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Es-
pírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem 
o Corpo e † o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este 
mistério.
-Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o 
pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU COR-
PO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cáli-
ce 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 REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
-Todas as vezes que comemos deste pão e be-
bemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vos-
sa morte, enquanto esperamos a vossa vinda.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.

-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convos-
co e concedei que, alimentando-nos com o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
-Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu es-
poso, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
-Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sa-
crifício da nossa reconciliação estenda a paz e a 
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso 
Bispo Cesar, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
-Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mi-
sericórdia, todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
-Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, 
esperamos também nós saciar-nos eternamente 
da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
-A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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. 
-Amém!

17. RITO DA COMUNHÃO
-Rezemos, com amor e confiança, a oração que o 
Senhor Jesus nos ensinou:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje 
a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que ani-
ma vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, 
a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.  
-Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
-O amor de Cristo nos uniu.
-Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
-Cordeiro de Deus, ...
-Eu sou a luz do mundo; quem me segue não an-
dará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...



19. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Nutridos pelo vosso sacramento, dai-
-nos, ó Pai, a graça de ouvir fielmente o vosso Fi-
lho amado, para que, chamados filhos de Deus, 
nós o sejamos de fato. Por Cristo, nosso Senhor.  
-Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu 
e vos torne santos e puros diante dele; derrame 
sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos 
com as palavras da verdade formando-vos pelo 
evangelho da salvação, e inflamando-vos de amor 
pelos irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. -Amém.
-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e 
Espírito Santo. -Amém.
-Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
-Graças a Deus.

18. CANTO DA COMUNHÃO
Da cepa brotou a rama,/ Da rama brotou a flor,/
Da flor nasceu Maria,/ De Maria, o Salvador (bis).
1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará, / De sa-
ber, de entendimento este Espírito será. / De con-
selho e fortaleza, de ciência e de temor, / Achará 
sua alegria no temor do seu Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, / 
Que Ele irá julgar os homens, como é praxe acon-
tecer... / Mas os pobres desta terra com justiça jul-
gará / E dos fracos o direito Ele é quem defenderá.
3. A palavra de sua boca ferirá o violento / E o so-
pro de seus lábios matará o avarento... / A justiça 
é o cinto que circunda a sua cintura / E o manto da 
lealdade é a sua vestidura.
4. Neste dia, neste dia,  o incrível, verdadeiro, / 
Coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro. 
/ A comer do mesmo pasto tigre, boi, burro e leão, 
/ Por um menino guiados se confraternizarão.
5. Um menino, uma criança com as feras a brincar 
/ E nenhum mal, nenhum dano mais na terra se 
fará./ Da ciência do Senhor cheio o mundo estará, 
/ Como o sol inunda a terra e as águas enchem 
o mar.
6. Neste dia, neste dia, o Senhor estenderá / Sua 
mão libertadora, pra seu povo resgatar... / Estan-
darte para os povos o Senhor levantará, / A seu 
povo, à sua Igreja toda a terra acorrerá.
7. A inveja, a opressão entre irmãos se acabará / E 
a comunhão de todos o inimigo vencerá... / Pode-
rosa mão de Deus fez no Egito o mar secar; / Para 
o resto do seu povo um caminho abrirá.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

SOLIDARIEDADE E SALVAÇÃO
A 1.ª leitura cita o 1.º cântico do Servo do Senhor: o Senhor recebe o Espírito de Deus, para 

ser a luz das nações e o libertador dos oprimidos. Pedro, na segunda leitura, nos dá um recado 
muito importante: “Deus não faz acepção de pessoas”. Ele não julga as pessoas pelas aparências 
ou pelas classificações às quais estamos acostumados: raça, cor, religião, gênero, classe social. 
O critério de Deus é outro.

 Ele acolhe quem quer que o teme e pratique a justiça. Quando Jesus é batizado por João, 
Deus o proclama “seu Filho”, e o Espírito de Deus torna-se visível sobre Ele, em forma de pomba. 
No Espírito de Deus, Jesus assume sua atividade como enviado de Deus. Por isso, a pregação 
dos apóstolos a respeito de Jesus começava com uma menção ao batismo de Jesus por João. 

Jesus é, portanto, o Servo do Senhor por excelência, o Filho de Deus. Sobre Ele repousa o Es-
pírito, o dinamismo de Deus, fazendo com que tudo o que o Filho faz seja obra de Deus mesmo. 
Jesus é o realizador do desígnio (projeto) de Deus. Jesus quer ser solidário com o povo que Ele 
vem libertar; embora Ele mesmo não tenha pecado, pede a João para ser batizado em meio aos 
pecadores. Assim, Ele quer “cumprir toda a justiça”, isto é, o plano de salvação de Deus. Jesus 
não se comporta como um privilegiado. Para salvar alguém, devemos descer até onde ele está. 

O batismo de Jesus é esvaziamento e, ao mesmo tempo, manifestação do Espírito. Também o 
nosso batismo deve ser isso. No batismo da Igreja, somos batizados no Espírito. Mas, para comu-
nicar o Espírito que nos anima, devemos mergulhar no mundo em que vivem os nossos irmãos.

Nosso batismo não significa meramente perdão dos pecados, como o do João (nem apenas 
uma bênção de saúde ou coisa semelhante). É participação no batismo de Cristo e na sua missão 
como Servo de Deus, no Espírito. Deve levar-nos ao esvaziamento pelos nossos irmãos. A pre-
paração do batismo merece, pois, maior atenção. Os pais e padrinhos dos batizados devem ter 
presente este significado para transmiti-lo aos filhos na hora oportuna.
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