
 

 

Antífona de Entrada 

Batizado o Senhor, os céus se abriram e o 
Espírito Santo pairou sobre ele sob a forma 
de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é 
o meu Filho muito amado, nele está todo o 
meu amor! (Mt 3,16s). 
 

Oração do dia 

Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo Cri-
sto batizado no Jordão e pairando sobre ele o 
Espírito  Santo,  o  declarastes  solenemente 
vosso Filho, concedei aos vossos filhos ado-
tivos, renascidos da água e do Espírito Santo, 
perseverar constantemente em vosso amor. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 

Primeira Leitura 

 (Isaías 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 
minha 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 ver-
dade. 4Não esmorecerá nem se deixará aba-
ter, enquanto não estabelecer a justiça na 
terra; os países distantes esperam seus ensi-
namentos. 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 ce-
gos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárce-
re os que vivem nas trevas”. 
Palavra do Senhor. 
 
  

Salmo Responsorial  

28/29 

R: 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! R:  

  
2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, 

sua voz sobre as águas intensas! 
Eis a voz do Senhor com poder! 
Eis a voz do Senhor majestosa. R:  

 
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! R:  

 
  
 

BATISMO DO SENHOR  

Concluindo o tempo do Natal, reunimo-nos para a 
festa do Batismo de Jesus, o Filho amado do Pai, 
que passou pelo mundo fazendo o bem. Ao buscar 
o batismo, Jesus se solidariza com todo o povo; 
ungido pelo Espírito, assume publicamente a mis-
são salvadora. A nós, batizados em nome da Trin-
dade, o Senhor nos chama a participar de sua 
obra. 

de 2022 

9 de janeiro 



Segunda Leitura 

(Atos 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 parte, 
fazendo o bem e curando a todos os que esta-
vam dominados pelo demônio, porque Deus 
estava com ele”. 
Palavra do Senhor 
 
Aclamação ao Evangelho 

R: Aleluia, aleluia, aleluia. 

Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do 
Pai: Eis meu filho muito amado; escutai-o, 
todos vós! (Mc 9,7) R:  
 

Evangelho 

 (Lucas 3,15-16.21-22) 
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 is-
so, 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 Espíri-
to Santo e no fogo”. 21Quando todo o povo 
estava sendo batizado, Jesus também rece-
beu 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 benquerer”. 
Palavra da Salvação. 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS 

PR: Oremos a nosso Redentor, que quis ser 
batizado por João no rio Jordão; e digamos: 
  
R. Senhor, tende piedade de nós. 
  
1. Cristo, que fizestes brilhar sobre nós a luz 
da epifania, concedei vossa luz àqueles que 
hoje vamos encontrar. R. 

2. Cristo, que  recebestes o batismo de vosso 
servo João para nos ensinar o caminho da 
humildade, concedei-nos o espírito de humil-
dade no serviço para com todos. R. 

3. Cristo, que pelo vosso batismo, nos purifi-
castes de todo pecado, e nos tornastes filhos 
de Deus Pai, concedei o espírito de adoção 
filial a todos os que vos buscam. R. 

4. Cristo, que pelo  vosso batismo santifica-
stes a criação inteira e abristes aos batizados 
as portas da conversão, fazei de nós mensa-
geiros do vosso Evangelho por todo o mundo. 
R. 

5. Cristo que no vosso batismo nos revelastes 
a Santíssima Trindade, renovai o espírito de 
adoção, no sacerdócio régio dos batizados. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Atendei, ó Pai, as preces que vos apresenta-
mos, por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém 
 

Sobre as Oferendas 

Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresen-
tamos 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. 
 

Antífona da Comunhão 

Eis aquele de quem João dizia: Eu via dei te-
stemunho de que este é o Filho de Deus (Jo 
1,32.34). 
 

Depois da Comunhão 

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 Sen-
hor. 
 
 



 

Antes de aceitar o batismo das mãos de 
João Batista, Jesus viveu em Nazaré por 
quase trinta anos. Como José, ele traba-
lhava como carpinteiro. Muito provavel-
mente, a vida de Jesus era estabilizada e 
pacífica. No entanto, após o batismo, a vi-
da estabilizada de Jesus terminou. Jesus 
não retornou à vida em Nazaré, mas co-
meçou a caminhar Palestina e proclamar 
a chegada do Reino de Deus. 

Por que a vida de Jesus depois do batis-
mo mudou tanto? 

 

O batismo do João Batista, no si mesmo 
não tinha poder para mudar a vida huma-
na. Este batismo foi modelado na cerimô-
nia da purificação, que os judeus eram 
praticados, foi chamado "batismo de con-
versão" e serviu para se preparar para a 
chegada do Messias. Por esta razão, antes 
de receber este batismo, as pessoas confes-
saram seus pecados e expressaram a deci-
são de iniciar uma vida consistente com os 
mandamentos divinos, na esperança de 

que o Messias depois de sua chegada real-
mente perdoaria seus pecados e lhes dê a 
força necessária para viver segundo a von-
tade de Deus. 

 

Jesus nunca cometeu nenhum pecado. 
Além isso ele era o próprio Messias. Por-
tanto, ao contrário de outras pessoas, ele 
não precisava receber esse batismo. Muito 
provavelmente, João Batista estava pen-
sando deste modo, porque quando viu Je-
sus se aproximando, e entendeu que ele 
queria receber o batismo, ficou muito sur-
preso e tentou detê-lo. Para ousar João, 
Jesus disse: “Deixa por agora, pois convém 
cumpramos a justiça completa”  (Mt 3,15).  

Justiça, que Jesus diz, significa cum-
prir a vontade de Deus o Pai. Jesus veio 
entre os pecadores e assim como eles, re-
cebeu o batismo da conversão, porque ele 
estava convencido de que essa era a von-
tade de Deus para ele. 

Deus, o Pai enviou seu filho como o Sal-
vador porque queria libertar todas as pes-
soas da escravidão do pecado e nos capaci-
tar a responder com amor ao seu amor. 
Deus queria que Jesus cumprisse essa 
obra através da vida entre os pecadores, 
mostrando-lhes amor incondicional e mi-
sericordioso de Deus e oferecendo a Deus o 
amor, que Ele deseja de todo ser humano. 

Ao entrar na multidão dos pecadores 
reunidos em torno de João Batista  e rece-
bendo o batismo da conversão, Jesus acei-
tou essa missão do Messias. Em resposta 
a esta decisão de Jesus, Deus, o Pai ungiu 
ele com o Espírito Santo e publicamente 
anunciou ele como Messias. Este foi o mo-
mento de envio oficial de Jesus, o momen-
to de começo do trabalho público de reden-
ção, para o qual  o Filho de Deus veio a 
este mundo. Por esta razão, a vida de Je-
sus mudou tanto. 

 

Certamente havia pessoas que expres-
savam sua gratidão pelas atividades de 
Jesus. Também havia pessoas que lhe da-
rão alegria por conversão deles. No entan-
to, a vida entre os pecadores significava 

Batismo do Senhor 



para Jesus, em primeiro lugar, a experiên-
cia de muitos sofrimentos, e, finalmente, a 
paixão e a morte na cruz. Apesar desse so-
frimento, quais pecadores faram a Jesus, 
ele viveu entre eles até o fim. Desta forma, 
Jesus cumpriu sua missão e redimiu todos 
os nossos pecados. 

Graças ao fato de que Jesus com toda a 
sua vida, e especialmente com seu sofri-
mento e morte, redimiu todos os nossos pe-
cados, agora podemos receber um batismo, 
que não está mais uma preparação para a 
chegada do Messias, mas é o momento de 
aceitar o Messias e suas ações. Portanto, o 
batismo que aceitamos é um sacramento, 
através do qual cada pessoa pode se recon-
ciliar com Deus, pode aceitar sua vida e 
amor, pode começar a participar da nature-
za de Deus e assim se tornar seu filho. 

Nesse sentido, recebendo o batismo, toda 
pessoa pode participar do fruto do trabalho 
da redenção, que Jesus Cristo fez. No en-
tanto, deve ser lembrado que, ao receber o 
batismo, um homem não só aceita o fruto 
do trabalho da redenção, mas também acei-
ta uma missão para compartilhar esses 
dons com outras pessoas. 

Embora a obra de redenção já tenha sido 
feita e os pecados de todas as pessoas já 

foram redimidas,  nem todas  as pessoas 
adotaram essa graça. Há muitas pessoas 
que ainda não se reconciliaram com Deus, 
não adotaram sua vida e amor e, nesse sen-
tido, ainda não se tornaram seus filhos. 

Como pessoas que, através do batismo, 
tornaram-se os filhos de Deus, temos a 
missão de revelar o amor de Deus e uma 
notícia alegre de que Deus ama todo huma-
no e deseja por todas as pessoas se torna-
rem seus filhos. Nos também temos que 
revelar uma notícia alegre que, através de 
seu único Filho, Deus fez possível que todo 
homem participasse de sua vida e amor, e 
assim se tornará seu verdadeiro filho. 

 

Agradecendo a Deus pelo fato de que, 
através do batismo nos fez seus filhos, va-
mos rezar par que todos os cristãos vivendo 
de acordo com sua dignidade de filhos de 
Deus, cumpram a missão que receberam no 
batismo. Vamos rezar também para que 
por tal vida, trazermos muitas pessoas a 
Jesus, e nos tornaremos os filhos de Deus 
em que ele está satisfeito. 

https://padrepauloricardo.org/ 
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