COR LITÚRGICA: Branca

ANO XXI - 13/01/2019 - Nº 1110 - ANO LITÚRGICO C

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO

FESTA DO BATISMO DO SENHOR
ANIMADOR(A): Encerrando o tempo
do Natal, celebramos mais uma vez a
Eucaristia, páscoa de Jesus Cristo que
acontece em todas as pessoas e
grupos, povos e nações que,
ultrapassando os seus próprios
limites, continuam hoje a missão
divina entre os pobres e pequenos.
Assim, recordamos o dia em que Jesus
foi batizado e manifestou
publicamente a sua adesão ao Pai e à
missão que lhe foi confiada. Fazendo
memória do Batismo do Senhor,
renovamos o nosso batismo e nos
propomos a um maior engajamento
na missão.
RITOS
INICIAIS
RITOS
INICIAIS
1. CANTO INICIAL
1. Chegou a hora de sonhar de novo,
de tornar-se povo e se fazer irmão. /
Chegou a hora que ligeiro passa de
ganhar a graça para a conversão.
Refrão: Meu caro irmão, olha pra
dentro do teu coração, vê se o Natal
se tornou conversão e te ensinou a
viver... (bis)
2. Chegou a hora de viver o Cristo e
acreditar que isto é se tornar maior. /
Chegou a hora de pensar profundo e
perceber que o mundo pode ser
melhor.
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
A critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
(Sugestão: O ato penitencial de hoje
poderia ser substituído pela bênção
e aspersão com água, recordando o
batismo. O rito se encontra no Missal
Romano, p 1001.)

PR.: Irmãos e irmãs em Cristo,
invoquemos o Senhor nosso Deus,
para que se digne abençoar esta água
que vai ser aspergida sobre nós,
recordando o nosso batismo. Que ele
s e d i g n e a j u d a r- n o s , p a r a

permanecermos fiéis ao Espírito que
recebemos.
(E, após um momento de silêncio,
continua)

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.
AS.: Amém.
(Enquanto o povo é aspergido, cantase o refrão que segue ou outro.)

Banhados em Cristo, / somos uma
nova criatura. / As coisas antigas já se
passaram. / Somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia,
aleluia, aleluia!
PR.: Que Deus todo-poderoso nos
purifique dos nossos pecados e, pela
celebração desta Eucaristia, nos torne
dignos da mesa de seu reino.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA
Glória, gloria! Anjos no céu /
Cantam todos seu amor! / E na terra,
homens de paz: / "Deus merece o
louvor!"
1. Deus e Pai nós vos louvamos, /
Adoramos, bendizemos, / Damos
glória ao vosso nome / Vossos dons
agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, /
Unigênito do Pai, / Vós de Deus
Cordeiro Santo, / Nossas culpas
perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai, / Como
nosso intercessor, / Acolhei nossos
pedidos, / Atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / O
Altíssimo, o Senhor, / Com o Espírito

Divino, / De Deus Pai no esplendor!
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: 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.
AS.: Amém.

LITURGIA
DA PALAVRA
LITURGIA
DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Is 42, 1-4.6-7)
Leitor(a): Leitura 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. 3Não quebra uma cana rachada
nem apaga um pavio que ainda
fumega; mas promoverá o julgamento
para obter a verdade. 4 Não
esmorecerá nem se deixará abater,
enquanto não esta belecer 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.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 28)
Refrão: Que o Senhor abençoe, /
com a paz, o seu povo!
SALMISTA: 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!
SALMISTA: 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.
SALMISTA: Sua voz no trovão
reboando! / No seu templo os fiéis
bradam: "Glória!" / É o Senhor que
domina os dilúvios; / O Senhor reinará
para sempre!

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 bemquerer".Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO

8. 2ª LEITURA (At 10, 34-38)
Leitor(A): 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 dominados pelo
demônio; porque Deus estava com
ele". Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1. Pois abriram-se os céus / e a voz do
Pai se ouviu: / “Eis meu Filho muito
amado!” / Profecia se cumpriu.
10. EVANGELHO (Lc 3, 15-16.21-22)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: 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

Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS
DO BATISMO
Acendem-se as velas (opcional)

CANTO: Ó luz do Senhor que vem
sobre a terra / inunda meu ser /
permanece em nós./ Ó luz do Senhor
que vem sobre a terra / vem nos visitar
/ com o seu resplendor.
PR.: 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 seu Reino.
PR.: Para viver na liberdade dos filhos
de Deus, renunciais ao pecado?
AS.: Renuncio
PR.: Para viver como irmãos,
renunciais a tudo o que vos desune?
AS.: Renuncio
PR.: Para seguir a Jesus Cristo,
renunciais ao demônio, autor e
princípio do pecado?
AS.: Renuncio
PR.: Credes em Deus Pai, TodoPoderoso, criador do céu e da terra?
AS.: Creio
PR.: 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?
AS.: Creio
PR.: Credes no Espírito Santo, na Santa
Igreja Católica, na comunhão dos
santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne e na vida eterna?
AS.: Creio
PR.: Esta é a nossa fé, que da Igreja
recebemos e sinceramente
professamos, razão de nossa alegria
em Cristo, nosso Senhor.

AS.: Amém.
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida da
comunidade.

PR.: Coloquemos diante do Senhor as
nossas preces e peçamos-lhe com
confiança:
AS: Senhor escutai a nossa prece!
1. Senhor, olhai por vossa Igreja,
assembleia dos batizados, para que
viva com solicitude sua missão de
testemunhar a alegria do Evangelho,
nós vos pedimos:
2. Senhor, reanimai o dom do Espírito
naqueles que ainda não assumiram
seu batismo, para que redescubram
sempre no vosso dom de amor o valor
do serviço para a construção do vosso
Reino, nós vos pedimos:
3. Senhor, preparai o coração daqueles
que receberão o Batismo neste ano,
para que acolham a fé como dom e a
façam frutificar em sua vivência e
testemunho, nós vos pedimos:
4. Senhor, fortificai os catequistas da
Pastoral do Batismo para que no
exercício da missão possam ser
testemunhas do Evangelho ao educar
na fé os adultos, os jovens e as
crianças que desejam aproximar-se da
tua Igreja, nós vos pedimos:
PR.: Ó Pai, ouvi a oração que vosso
Espírito nos sugeriu; dai-nos a
inteligência para discernir vossos
planos de salvação, e coragem para
vivê-los. Por Cristo nosso Senhor.
AS.: Amém.

LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

RITO DE PARTILHA
PR.: Tendo ouvido a Palavra de Deus,
luz para os nossos passos, iniciemos
nosso louvor e ação de graças, antes
de recebermos a sagrada Comunhão,
penhor de vida eterna. Com o coração
agradecido e as mãos em gesto de
oferta, façamos a partilha fraterna de
dons.
Canto: 1. Nesta mesa da irmandade a
nossa comunidade, se oferece a ti,
Senhor./ Nosso sonho, nossa luta,
nossa fé, nossa conduta, te
entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja,/ Nós
buscamos, Senhor, na tua mesa!

(Bis)
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
(Enquanto o Presidente faz breve
motivação, o ministro extraordinário da
Eucaristia traz o pão consagrado e o
coloca sobre o altar, podendo-se
cantar:)

1. Eu quis comer esta ceia agora,/
pois vou morrer, já chegou minha
hora. /
Tomai e Comei / é meu Corpo e meu
Sangue que dou./ Vivei no amor:/ Eu
vou preparar a ceia na casa do Pai.
Comei o pão: é meu corpo imolado/
por vós; perdão para todo o pecado.
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo, o vosso Filho,
se encarnou em nossa história. Ele, a
luz da glória, brilhou hoje para nós.
AS.: Bendito sejais, vós, nosso Pai,
que nos abençoastes em Cristo!
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo se tornou
visível aos nossos olhos. Nele
aprendemos a amar a divindade que
não vemos.
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo se tornou
visível em nossa carne. Gerado antes
dos tempos, entrou em nossa história
para erguer o mundo decaído.
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo, restaurando a
integridade do universo, introduziu no
Reino dos céus a humanidade
redimida. Nele realiza-se o
maravilhoso encontro, que nos dá vida
nova em plenitude.
PR.: Ó Pai, Jesus Cristo assumiu nossa
fraqueza, e a nossa natureza humana
recebeu incomparável dignidade. Ele
se tornou um de nós e nós nos
tornamos eternos.
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Preparando-nos para comungar,
vos chamamos de Pai:
AS.: Pai Nosso...
Segue-se o Rito da Paz

PR.: Felizes os convidados para a ceia
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus...
AS.: Senhor, eu não sou digno...
LITURGIA
EUCARÍSTICA
LITURGIA
EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. Bendito sejais, Senhor, / pelos dons

que apresentamos, / bendito pelo pão,
/ bendito pelo vinho, / bendito sejais,
também, / pela graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, / pelos dons
que apresentamos, / bendito pela fé, /
bendito pela Igreja, / bendito sejais,
também, / pela força na peleja!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Recebei, ó Pai, as oferendas que
vos apresentamos no dia em que
revelastes vosso Filho, para que se
tornem sacrifício do Cordeiro que
lavou em sua misericórdia os pecados
do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio do Batismo do Cristo no Jordão
- MR (p. 166)

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todopoderoso, 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:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai,
pois, estas oferendas derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: Estando para ser entregue e
abraçando livremente a paixão, 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.
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.
Eis o mistério da fé!
AS.: Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice
anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos vossa vinda.
PR.: Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da
vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: E nós vos suplicamos que,
participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo mundo
inteiro: que ela cresça na caridade,
com o Papa Francisco, com o nosso
Bispo Marco Aurélio, com Evaristo
Pascoal, bispo da Ilha de Marajó,
nossa Igreja irmã, e todos os ministros
do vosso povo.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Lembrai-vos também dos nossos
irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós na luz da vossa face.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, mãe de Deus, com São
José, seu esposo, e os santos
Apóstolos e todos os que neste mundo
vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso
Filho.
AS.: Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
PR.: 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.
AS.: Amém.
RITO DA COMUNHÃO
17. ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito. Com a confiança e a liberdade
de filhos, digamos juntos:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada
dia nos daí hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: 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 de Cristo
salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, dai-nos a paz.

18. CANTO DA COMUNHÃO
Refrão: A luz resplandeceu / em
plena escuridão, / jamais irão as
trevas / vencer o seu clarão!
1. De tudo existe um começo / e no
começo de tudo / era o Verbo, sim, o
Verbo, / pelo qual existe tudo! / Voltado pra Deus estava / o Verbo que
era Deus, / e nada de quanto existe /
sem Ele apareceu. - É nele que estava a
vida, / a vida que é luz dos homens, / a
luz nas trevas resplende, / e as trevas
não compreendem.
2. Um homem por Deus mandado, /
seu nome era João, / veio a luz
testemunhar / pro mundo acreditar. João, ele não era a luz, / veio a luz
testemunhar; / Luz verdadeira era o
Verbo, / que veio ao mundo brilhar. - A
iluminar todo homem, / o Verbo estava
no mundo, / por quem o mundo
existia, / mas não o reconhecia.
3. Veio ao que lhe pertencia, / mas os
seus não o acolheram / porém, quem o
recebia, / os que no seu nome creram. /
Filhos de Deus se tornaram, / o Verbo
deu tal poder, / e assim nasceram de
Deus / e não de humano querer! / O
Verbo, então, fez-se carne, / veio entre
nós acampar / e sua glória nós vimos, /
glória que seu Pai lhe dá.
4. Único Filho do Pai, / de graça e
verdade pleno, / de sua imensa
riqueza / graças, sem fim, recebemos. /
Quem deu a lei foi Moisés, / porém, a
graça e a verdade, / somente, por
Jesus Cristo / chegam à realidade! /
Ninguém jamais viu a Deus; / o Filho
Único, então, / que está no seio do Pai,
/ nos fez a revelação.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

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

RITOS FINAIS

RITOS FINAIS

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.
21. COMUNICAÇÕES
· Amanhã, dia 14 (segunda-feira),
nosso bispo diocesano, dom Marco
Aurélio celebra mais um ano de
ordenação presbiteral. Rezemos por
ele!
22. BÊNÇÃO FINAL
Missal Romano pg. 520
A Bênção e a despedida ficam a critério
do presidente

23. CANTO FINAL
1. Quando o espírito de Deus soprou, /
o mundo inteiro se iluminou. / A
esperança na terra brotou, / e o povo
novo deu-se as mãos e caminhou!
Refrão: Lutar e crer, vencer a dor, /
louvar ao Criador!/ Justiça e paz hão
de reinar. / E viva o amor!
2. Quando Jesus a terra visitou, / a
Boa-Nova da justiça anunciou. / O
cego viu, o surdo escutou, /e os
oprimidos das correntes libertou.

LITURGIA DA PALAVRA DE
CADA DIA
2ªf-Hb 1, 1-6; Sl 96(97); Mc 1, 14-20
/ 3ªf -Hb 2, 5-12; Sl 8; Mc 1, 21b-28 /
4ªf - Hb 2, 14-18; Sl 104(105); Mc 1,
29-39 / 5ªf - Hb 3, 7-14; Sl 94(95); Mc
1, 40-45 / 6ªf- Hb 4, 1-5.11; Sl
77(78); Mc 2, 1-12 / SÁB. -Hb 4, 1216; Sl 18(19); Mc 2, 13-17
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