Diocese da Campanha/MG – Ano C (São Lucas) – 09 de Janeiro de 2022
Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

O DIA DO SENHOR
Diocese de Campanha-MG

BATISMO DO SENHOR

Ao celebrarmos a Festa do Batismo do Senhor, a Liturgia nos conduz a contemplar o nosso próprio batismo, ou seja, o
batismo daqueles que nascem e vivem na fé da Igreja. De fato, o nosso batismo é um novo nascimento, nos faz membros
vivos do Corpo de Cristo e da família de Deus que á a Igreja, e nos faz passar da morte e do pecado à vida plena e eterna
em Deus, pela ação do Espírito Santo. Iniciando a nossa celebração, cantemos...
M.: Fr. José Luiz Prim, OFM, CD N. Sra. Ap. e Cantar a Liturgia.

RITOS INICIAIS
Processional de entrada

(De pé)

L. e M.: D.R. (Série Povo de Deus), CD Liturgia V.

R/. Nas águas do Jordão mergulhado,
Cristo recebeu o Espírito Santo.
Salmo 29 (28)
– 1Filhos de Deus, tributai ao Senhor,
tributai-lhe a glória e o poder! (R/.)

– 3Eis a voz do Senhor sobre as águas,
sua voz sobre as águas imensas! (R/.)
– 11Que o Senhor fortaleça o seu povo,
e abençoe com a paz o seu povo! (R/.)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito.
Como era no princípio, agora e sempre. (R/.)
Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco. (2Ts 3,5)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.
Ato Penitencial
Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o
Senhor nosso Deus para que se digne abençoar
esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando nosso batismo. Que ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito
que recebemos. (Silêncio)
Pres.: Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que
vamos usar confiantes para implorar o perdão
dos nossos pecados e alcançar a proteção da
vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da
salvação para que possamos nos aproximar de
vós com o coração puro e evitar todo perigo do
corpo e da alma. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

R/. Aspergi-me, Senhor, e serei purificado!
/ Lavai-me e serei mais branco do que a
neve, (3x) / mais branco do que a neve eu
serei!
Solo: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, / em sua grande misericórdia,
ele nos fez renascer, / pela ressurreição de
Jesus Cristo, / para uma esperança viva, /
para uma herança incorru-p�vel, / reservada para nós no céu, / Salvação que será reservada /no último dia, no último dia!
(1Pd 1,3-5)

Pres.: Que Deus todo-poderoso nos purifique
dos nossos pecados e, pela celebração desta
Eucaristia, nos torne dignos da mesa de seu reino. Ass.: Amém.
Hino de Louvor

M.: Adenor João Terra, CD Sant. Trindade no Terceiro Milênio.

R/. Glória, glória, glória a Deus / nas alturas
e na terra / paz aos homens. (2x)
1. Senhor Deus, Rei dos céus, / Deus Pai todo-poderoso, / nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vós adoramos, nós vos glorificamos. (R/.)
2. Nós vos damos graças / por vossa imensa
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito.
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. (R/.)
3. Vós que tirais o pecado do mundo, / tende
piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do
mundo, / acolhei a nossa súplica. (R/.)
4. Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós. / Só vós sois o Santo. Só vós
o Senhor. / Só vós o al�ssimo, Jesus Cristo.
/ Com o Espírito Santo, / na glória de Deus
Pai. (R/.)
Oração do Dia
Pres.: 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

Aclamação ao Evangelho

LITURGIA DA PALAVRA

M.: Folc-Música religiosa, D.R., CD Liturgia V.

(Sentados)

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.
3
Não 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.
Ass.: Graças a Deus.
Salmo Responsorial (Salmo 28 (29))
R/. Que o Senhor abençoe,
com a paz, o seu povo!
– 1aFilhos de Deus, tributai ao Senhor, *
tributai-lhe a glória e o poder!
– 2Dai-lhe a glória devida ao seu nome; *
adorai-o com santo ornamento! (R/.)
3a
– Eis a voz do Senhor sobre as águas, *
c
sua voz sobre as águas imensas!
4
– Eis a voz do Senhor com poder! *
Eis a voz do Senhor majestosa. (R/.)
3b
– Sua voz no trovão reboando! *
9b
No seu templo os fiéis bradam: “Glória!”
10
– É o Senhor que domina os dilúvios, *
o Senhor reinará para sempre! (R/.)
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 Judéia,
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.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai:
eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós!
(cf. Mc 9,6)

Evangelho (Lc 3, 15-16.21-22)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
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 também 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.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Homilia

(Momento de silêncio para meditação pessoal)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...
Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, Recordando o
Batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus
Pai, rezemos pelos homens e mulheres de todo
o mundo, dizendo (cantando), com alegria:
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito!
1. Pela santa Igreja, mãe dos cristãos, e por todos
os ministros da palavra e do Batismo que fazem
renascer os filhos e filhas de Deus pela água e
pelo Espírito, rezemos suplicando ao Senhor:
2. Pelos que têm sede da água viva, pelos que
creem em Jesus, o Filho de Deus, e por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, rezemos suplicando ao Senhor:
3. Pelas pessoas perseguidas e humilhadas por
causa de sua fé em Cristo e pelos que perderam a coragem de lutar por um mundo melhor, rezemos suplicando ao Senhor:
4. Por todos nós que aqui estamos e que recebemos o Batismo, pelos que estão em graça e em
paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, rezemos suplicando ao Senhor:

(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor, nosso Deus, reavivai em nós,
pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que, ao vos chamarmos de Pai, nos
sintamos, de verdade, filhos vossos. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Apresentação das Oferendas

(Sentados)

M.: D. R., CD Liturgia V.

R/. Cantai ao Senhor um canto novo.
Cantai ao Senhor, ó terra inteira! (bis)
Salmo 96 (95)
– 7Dai ao Senhor, ó família das nações,
dai ao Senhor o poder e toda glória
dai ao Senhor toda glória do seu nome! (R/.)
– Oferecei um sacrifício nos seus átrios,
9
adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele! (R/.)

– 10Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”
ele firmou o universo inabalável
e os povos ele julga com justiça. (R/.)

(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...
Oração sobre as Oferendas
Pres.: 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.
Ass.: Amém.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Prefácio do Batismo do Senhor)

Pres.: 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:
Ass.: Santo, Santo, Santo...

Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 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 nascer ao pôr-do-sol,
um sacrifício perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espírito 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.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, 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.
Pres.: 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 REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
procla-mamos a vossa ressurreição. / Vinde,
Senhor Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da
sua gloriosa 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.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos
reconcilia convosco 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.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os
vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus,
seu esposo São José, os vossos Apóstolos e
Mártires N. (o santo do dia ou padroeiro), e
todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que
este sacrifício 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 Pedro, com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Atendei às preces da vossa família, que
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: 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.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda
graça.
Pres.: 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.
Ass.: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito.
Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas,
digamos juntos:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
Ass.: Amém!
Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais...
Pres.: Eu sou o Pão vivo que desceu do céu: se
alguém come deste Pão, viverá eternamente.
Eis o Cordeiro de Deus...
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Canto da Comunhão

M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 1, Ciclo do Natal A, B e C.

R/. Uma voz do céu ressoa:
“Eis meu Filho muito amado,
nele está meu bem-querer,
escutai o que ele diz;

nele está meu bem-querer,
escutai o que ele diz.
Salmo 134 (135)
– 1Louvai o Senhor, bendizei-o; *
louvai o Senhor, servos seus,
– 3Louvai o Senhor, porque é bom; *
cantai ao seu nome suave! (R/.)
– 5Eu bem sei que o Senhor é tão grande, *
que é maior do que todos os deuses.
– 6Ele faz tudo quanto lhe agrada, *
nas alturas dos céus e na terra. (R/.)
– 13Ó Senhor, vosso nome é eterno; *
para sempre é a vossa lembrança!
– 14O Senhor faz justiça a seu povo *
e é bondoso com aqueles que o servem. (R/.)
– 19Israel, bendizei o Senhor; *
sacerdotes, louvai o Senhor;
– 20levitas, cantai ao Senhor; *
fiéis, bendizei o Senhor! (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – 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.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final Solene
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A alegria do Senhor seja a vossa força; ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!
Canto Final

Letra e Música: D.R.

1. Nas águas do rio Jordão / Jesus por João foi
batizado / mergulha em nossa humanidade,
/ nos faz um povo libertado.
2. Os céus se abriram para ele / e o Espírito o
consagrou. / A voz do Pai se fez ouvir: / “Meu
Filho amado”, o declarou!
3. Com ele hoje mergulhamos / nas águas da
libertação, / na voz do Pai e no Espírito, / a
força em nossa missão.

www.diocesedacampanha.org.br – O DIA DO SENHOR - Elaborado pela Equipe Diocesana de Animação Litúrgica
Direção Editorial: Dom Pedro Cunha Cruz | Coordenação Geral: Pe. Daniel Menezes Fernandes | Mitra Diocesana da Campanha
Rua Maestro Pompeu, 150 - Campanha - MG | (35) 3261-1217 | Diagramação: Simone Godoy
Impressão: Editora Santuário | www.editorasantuario.com.br

