Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 10 de Janeiro de 2021 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

O Dia do Senhor
Festa do Batismo do Senhor

A Igreja celebra hoje o Batismo do Senhor e o Tempo do
Natal chega ao seu final. Um novo tempo se inicia na vida da
Igreja: precisamente aquele em que, Jesus – o Filho amado
do Pai – dirige-se aos pobres e aos pequenos e lhes dá a
conhecer os mistérios do Reino de Deus. O batismo de Jesus
marca o início dessa missão. Iniciemos a nossa celebração.

Ritos Iniciais
(De pé)

Processional de Entrada
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/.)

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass: Amém.
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.

Ato Penitencial
Pres.: 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. (Silêncio)
M.: Frei Luiz Prim, OFM,
CD N. Sra. Aparecida e Cantar a Liturgia.

Solo: Tende compaixão de nós, Senhor.
R/. Porque somos pecadores!
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
R/. E dai-nos a vossa salvação!

Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
Música: José Cândido da Silva,
CD Nossa Senhora Aparecida e Cantar a Liturgia (II).

Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor piedade de nós.
Solo: Cristo Jesus, piedade de nós.
R/. Cristo Jesus, piedade de nós.
Solo: Senhor, Senhor, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, piedade de nós.

Hino de Louvor
M.: Casemiro V. Nogueira. CD Festas Litúrgicas I.

Solo: Glória a Deus nas alturas.
Ass.: Glória a Deus nas alturas.
Solo: Glória a Deus nas alturas.
Ass.: e paz na terra aos homens por ele amados.
Solo: Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso. / Ass.: Nós vos louvamos,
Solo: nós vos bendizemos, Ass.: nós vos adoramos,
Solo: nós vos glorificamos,
Ass.: nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Solo: Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor
Deus, / Ass.: Cordeiro de Deus,
Solo: Filho de Deus Pai.
Ass.: Vós que tirais o pecado do mundo,
Solo: tende piedade de nós.
Ass.: Vós que tirais o pecado do mundo,
Solo: acolhei a nossa súplica.
Ass.: Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de
nós. / Só vós sois Santo. Só vós o Senhor, / só vós o
Altíssimo, Jesus Cristo! / Com o Espírito Santo, / na
glória de Deus Pai. / Amém!

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.

Liturgia da Palavra
(Sentados)

1ª Leitura (Is 55,1-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 1“Ó vós todos que estais com sede,
vinde às águas; vós que não tendes dinheiro, apressaivos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar
vinho e leite, sem nenhuma paga. 2Por que gastar
dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o
salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. 3Inclinai vosso ouvido e vinde a
mim, ouvi e tereis vida; farei convosco um pacto eterno,
manterei fielmente as graças concedidas a Davi. 4Eis que
fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre
para as nações. 5Eis que chamarás uma nação que não
conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam,
por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, que
te glorificou. 6Buscai o Senhor, enquanto pode ser
achado; invocai-o, enquanto ele está perto. 7Abandone o
ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas
maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele,
volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. 8Meus
pensamentos não são como os vossos pensamentos e
vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o
Senhor. 9Estão meus caminhos tão acima dos vossos
caminhos e meus pensamentos acima dos vossos
pensamentos, quanto está o céu acima da terra. 10Assim
como a chuva e a neve descem do céu e para lá não
voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la
germinar e dar semente, para o plantio e para a
alimentação, 11assim a palavra que sair de minha boca:
não voltará para mim vazia; antes, realizará tudo que for
de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi, ao
enviá-la”. – Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Is 12)
R/. Com alegria bebereis do manancial da salvação.
– 2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; †
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. *
3Com alegria bebereis do manancial da salvação. (R/.)
– 4be direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, †
cinvocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, *
dentre os povos proclamai que seu nome é o mais
sublime. (R/.)
– 5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e
portentos, *
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas!

– 6Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, *
porque é grande em vosso meio o Deus Santo de
Israel!” (R/.)

2ª Leitura (Jo 15,1-9)
Leitura da Primeira Carta de São João.
Caríssimos: 1Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu
de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará
também aquele que dele nasceu. 2Podemos saber que
amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e
guardamos os seus mandamentos. 3Pois isto é amar a
Deus: observar os seus mandamentos. E os seus
mandamentos não são pesados, 4pois todo o que nasceu
de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o
mundo: a nossa fé. 5Quem é o vencedor do mundo, senão
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 6Este é o que
veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. (Não veio
somente com a água mas com a água e o sangue). E o
Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a
Verdade. 7Assim, são três que dão testemunho: 8o
Espírito, a água e o sangue; e os três são unânimes. 9Se
aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de
Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu
testemunho a respeito de seu Filho. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Quando João viu Jesus, ele disse:
Eis aqui o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. (cf. Jo 1,29)

Evangelho (Mc 1,7-11)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 7João Batista pregava, dizendo: “Depois
de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou
digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. 8Eu
vos batizei com água, mas ele vos batizará com o
Espírito Santo”. 9Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da
Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. 10E logo,
ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como
pomba, descer sobre ele. 11E do céu veio uma voz: “Tu
és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer”. –
Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso...
Ass.: 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.
Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, oremos a Deus Pai
todo-poderoso pedindo-lhe, para todos os homens e
mulheres, a graça da fé e do batismo, dizendo
(cantando), com alegria:
M.: Oração Universal, Portugal.

Pres.: Senhor, nosso Pai, 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
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
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,
9adorai-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/.)

R/. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito!
1. Senhor Deus, nós vos pedimos por todos os que foram
batizados e vivem a sua fé em Cristo Jesus, para que
sejam testemunhas do amor, do perdão, da paz e de
todos os valores do Evangelho no mundo de hoje.
Com confiança, suplicamos:
2. Senhor Deus, nós vos pedimos pelos catecúmenos
jovens e adultos de nossa comunidade e por aqueles
que vão ingressar no Catecumenato, para que, com a
ajuda dos introdutores e catequistas, dediquem-se ao
conhecimento de Jesus Cristo e da fé cristã. Com
confiança, suplicamos:
3. Senhor Deus, nós vos pedimos por todas as crianças
renascidas no batismo para a vida eterna e por aquelas
cujos pais estão buscando esse sacramento, para que
tenham sempre quem as guie na vivência da fé e no
testemunho de Jesus Cristo. Com confiança,
suplicamos:
4. Senhor Deus, nós pedimos por todos os batizados que
estão afastados da Igreja, da vida sacramental e da
intimidade convosco na oração, para que voltem à
prática da fé, a fim de participarem da esperança e da
caridade que unem os discípulos de Jesus. Com
confiança, suplicamos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família,
reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício
que seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.

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.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
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, 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.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: 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.
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! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte...
Pres.: 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.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: 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 Pedro e todos
os ministros do vosso povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: 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.

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: 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, com os
santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: 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.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: 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 a
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito
Santo.
Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz)

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de
quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que entreis...
(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.

L.: Dom Marcos Barbosa, OSB e M.: Pe. José Weber, SVD.

Ó Mãe do Redentor, do céu ó porta,
ao povo que caiu, socorre e exorta,
pois busca levantar-se, Virgem pura,
nascendo o Criador da criatura:
tem piedade de nós e ouve, suave,
o anjo te saudando com seu Ave!

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/.)

(Da véspera de Natal até a Apresentação:)

V/. Após o parto, Virgem permanecestes.
R/. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós!

– 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/.)

Canto Final
L. e M.: D.R..

1. Nas águas do rio Jordão
Jesus por João foi batizado
mergulha em nossa humanidade,
nos faz um povo libertado.

– 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 – Nutridos pelo vosso sacramento, dainos, 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.

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.

Ritos Finais
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer a fé
que professa e amar a liturgia que celebra. Por Cristo,
nosso Senhor. (Missal, pág. 531, n. 3)
Ass.: Amém.
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!

Antífona Mariana (Opcional)
(Se for oportuno, antes da despedida, o pres. da celebração
e todos se voltam para a imagem de N. Senhora
e o grupo de cantores entoa:)

“Batizado o Senhor, os céus se abriram e o Espírito
pairou sobre ele sob a forma de pomba. E a voz do
Pai se fez ouvir: Este é o meu Filho amado, nele
está todo o meu amor!”
(Mt 3,16-17).

