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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 

  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

BATISMO DO SENHOR 

9 DE JANEIRO DE 2022 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 

os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 
podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 

nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 
CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com os textos a serem proclamados, um crucifixo, 
um vaso de flores, uma vela para ser acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

 

Preparar: um pequeno recipiente com água e um raminho verde para o 
momento da aspersão. No ambiente podem ser colocadas as lembranças 

ou fotos do batismo dos moradores da casa. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 
site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois  

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

Canto:1 

Então, da nuvem luminosa, dizia uma voz: 

“Este é meu Filho amado, escutem sempre o que ele diz!” 
 

1. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa.  
Quanto eu a amo, Senhor Deus do universo! 
 

2. Minha alma desfalece de saudades 

e anseia pelos átrios do Senhor! 
 

3. Meu coração e minha carne rejubilam 
e exultam de alegria no Deus vivo! 
 

4. Deus do universo, escutai minha oração. 

Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! 
 

5. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção! 
Vede a face do eleito, vosso ungido! 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 

Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

D.: Em nosso batismo assumimos um compromisso com o Senhor, de 
vivermos para ele e à sua espera, escutando sua voz e imitando seu 
exemplo. 

D.: No dia em que celebramos o Batismo do Senhor, imploramos que se 

renove em cada um de nós a graça recebida em nosso próprio batismo. 

Breve momento de silêncio. 

Oração sobre a água: 

D.: Senhor, Pai santo, volvei os vossos olhos sobre nós, remidos pelo 
vosso Filho muito amado e renascidos pelo Batismo na água e no 

Espírito Santo. Concedei que, junto com a aspersão desta água, 
sejamos renovados e nos ofereçamos ao vosso serviço. Por Cristo, nosso 

Senhor. 
T.: Amém. 
 

O Dirigente asperge a si mesmo e aos demais presentes. 

 
D.: Confessemos os nossos pecados: 

                                         
1 https://www.youtube.com/watch?v=CaE-G1udH8c 
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T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que 

pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, 

aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor. 
 

D.: Deus de infinita misericórdia tenha piedade de nós perdoe os nossos 
pecados e nos faça participar um dia das alegrias da vida eterna. 

T.: Amém. 
 

Pode ser cantado.2 
T.: 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. 
 

D.: Oremos. (Silêncio) 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. 
T.: Amém. 

 
D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 

presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 
eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 

Francisco: 

T.: “Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 
ensinar-me a rezar: ‘Vem, Espírito Santo’.” 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

Primeira leitura: (Is 42,1-4.6-7) 

L.: 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. 

                                         
2 https://www.youtube.com/watch?v=_6ETrsZG8yg 
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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. 

Salmo:3 (Sl 28 (29)) 

T.: Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo! 

L.: 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. 

L.: 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. R. 

L.: 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. 

Segunda leitura: (At 10,34-38) 

L.: 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. 
 

Aclamação ao Evangelho: 4 (cf. Mc 9,6) 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: 

Eis meu Filho muito amado; escutai-o, todos vós! 

 

                                         
3 https://www.youtube.com/watch?v=orJ_Kcm1F7Y 
4 https://www.youtube.com/watch?v=2ejVyQF1MFk 

https://www.youtube.com/watch?v=orJ_Kcm1F7Y
https://www.youtube.com/watch?v=2ejVyQF1MFk
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EVANGELHO             (Lc 3,15-16.21-22) 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no 

seu íntimo se João não seria o Messias. Por 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”. Quando todo o povo estava sendo 

batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu 
se abriu e 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. 

T.: Glória a vós, Senhor. 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

D.: Em unidade com toda a Igreja, neste dia da Ressurreição do Senhor, 

professemos a fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 

pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

D.: A manifestação do Senhor como luz para as nações é hoje 

confirmada pela voz do Pai e pela unção do Espírito Santo. Nós que 
fomos iluminados em nosso batismo e constituídos povo sacerdotal, 

profético e régio, elevemos a Deus nossa intercessão pela Igreja e por 
toda a família humana: 

T.: Ó Pai, pelo Filho amado, ouvi-nos! 

1. Por todas as pessoas que, fiéis ao próprio Batismo, nas casas e nas 

comunidades, promovem o encontro com o Jesus pela Palavra, pelos 
sacramentos e pela caridade, vos pedimos: 

2. Pelas pessoas que, continuando a obra de Jesus, servo do Senhor, 

abrem os olhos dos cegos, tiram os cativos da prisão, dão liberdade aos 
que vivem nas trevas, vos pedimos: 

3. Pela fidelidade dos ministros ordenados e leigos, dos catequistas, dos 
pais e dos padrinhos, e de todos que nos auxiliam no crescimento na fé 

recebido no Batismo, vos pedimos: 

4. Pelos que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Luz e Filho, 

para que, dóceis ao Espírito Santo, se unam conosco no louvor da 
Trindade, vos pedimos: 
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D.: Adotados como filhos e filhas no Filho muito amado, ousamos dizer: 

T.: Pai nosso… 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca 
se afastem de vós. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode-se concluir com a seguinte antífona mariana, que pode ser 

cantada:5 
 

T.: Ave, Rainha do céu; ave, dos anjos Senhora; ave, raiz, ave, 
porta; da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as 

outras seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a Cristo por 
nós! Virgem Mãe, ó Maria! 

                                         
5 https://www.youtube.com/watch?v=iNi4xEah0-U 

https://www.youtube.com/watch?v=iNi4xEah0-U

