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Nº 2231 – Ano C – Branca
Batismo do Senhor, festa – 13/01/2013

1. ACOLHIDA

por terem recebido, no meio do Jordão, a
bênção santificadora. O sol da justiça se
banhou no rio, o fogo mergulhou nas águas
e foi manifestada a todo gênero humano a
salvação de Deus.

2. INTRODUÇÃO

(Estendo as mãos sobre a água...)

Anim.: Encerrando o tempo do Natal, 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.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
acontece em todas as pessoas e grupos
que, ultrapassando os próprios limites,
continuam hoje a missão de Jesus entre
os pobres e pequenos.

Dir.: Que esta água, ó Pai, recorde para nós
o batismo do Senhor e seu mergulho em
nossa humanidade. E teu povo passe da
morte para a vida, e escolha a graça do teu
Espírito que manifesta a tua misericórdia.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS REÚNE

(Enquanto os ministros aspergem a comunidade com a água, canta-se o refrão:
Nas águas do Jordão mergulhados, somos
batizados no Espírito Santo. Ou 770).

3. CANTO DE ABERTURA: 117 / 10 (CD 20)

Dir.: Deus de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

6. GLÓRIA: 208 (CD 23) / 210 (CD 23)

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

7. ORAÇÃO

Dir.: Que a paz do Senhor Jesus esteja
com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. ASPERSÃO
Dir.: Neste dia, as águas exultam de alegria

Oremos (pausa): Ó Deus do universo,
força de consolação, quando o teu Filho
Jesus mergulhou nas águas do Jordão
e o Espírito desceu sobre ele, Tu o proclamaste teu filho amado. Dá aos teus
filhos e filhas, renascidos da água e do
Espírito Santo, a graça de permanecer
sempre na tua comunhão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

recebemos e que sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo
Salvador.

DEUS NOS FALA

Todos: Amém, aleluia!
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 42,1-4.6-7

15. PRECES DA COMUNIDADE

9. SALMO RESPONSORIAL: 28 (29)

Dir.: Ao Senhor que não faz distinção de
pessoas, ama e acolhe a todos igualmente,
façamos os nossos pedidos.

QUE O SENHOR ABENÇOE, COM A PAZ,
O SEU POVO!

ESCUTA-NOS, SENHOR DA GLÓRIA!

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!

Senhor, abençoai a vossa Santa Igreja
para que cumpra sua missão de forma
incansável e perseverante de fazer todos
os povos discípulos seus.

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.

Senhor, fortalecei todas as equipes de
batismo e os ministros para que corajosamente superem as dificuldades na preparação de pais e padrinhos na educação
dos filhos e afilhados nos valores cristãos.

Sua voz no trovão reboando!
No seu templo os fieis bradam: “Glória!”
É o Senhor que domina os dilúvios,
o Senhor reinará para sempre!

Senhor, iluminai os catecúmenos que serão
batizados na Vigília Pascal deste ano para
que estejam conscientes da responsabilidade que assumirão e, com o vosso
auxílio e da comunidade, cresçam na fé,
comprometidos com a vida.

10. SEGUNDA LEITURA: At 10,34-38
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO:
Aleluia, aleluia, aleluia!
Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do
Pai: Eis meu Filho muito amado; escutai-o,
todos vós!

Senhor, ajudai-nos a viver no dia a dia
e na comunidade o compromisso que
recebemos no batismo para que possamos
vivenciar a justiça, o amor e a paz.

12. EVANGELHO: Lc 3,15-16. 21-22

Dir.: Senhor, ouvi e atendei aos pedidos
de vossos filhos aqui reunidos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Alguém acende a vela no círio e distribui a
luz para todos, enquanto se canta um refrão, como “a luz resplandeceu em plena
escuridão, / jamais irão as trevas vencer
o seu clarão!” Quando todos estiverem
com a vela acesa, recita-se o Creio. No
final, o dirigente conclui:

16. PARTILHA DOS DONS: 413 / 391
(CD 20)

Dir.: Recebe, Senhor, a fé que de ti mesmo

RITO DA COMUNHÃO

DEUS FAZ COMUNHÃO
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17. PAI-NOSSO

25. LEITURAS DA SEMANA

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 782 (CD 5) / 791 (CD 12)

2ª-feira: Hb 1,1-6 / Sl 96(97) /
Mc 1,14-20
3ª-feira: Hb 2,5-12 / Sl 8 /
Mc 1,21b-28
4ª-feira: Hb 2,14-18 / Sl 104(105) /
Mc 1,29-39
5ª-feira: Hb 3,7-14 / Sl 94(95) /
Mc 1,40-45
6ª-feira: Hb 4,1-5.11 / Sl 77(78) /
Mc 2,1-12
Sábado: Hb 4,12-16 / Sl 18(19B) /
Mc 2,13-17

19. COMUNHÃO: 581 / 544 (CD 11)
20. RITO DE LOUVOR: 815 (CD 18) com
o refrão do Batismo
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, neste encontro
de oração recebemos vossa ordem de
sempre ouvir vosso Filho. Acolhemos a
Palavra, recebemos vosso Pão; juntos
vos louvamos e pedimos: ajudai-nos a
viver, construindo vosso Reino como
irmãos em mutirão. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

ORIENTAÇÕES
w Acolher a todos os que vierem para a celebração, procurando destacar a presença dos
visitantes. Brevemente se conversa sobre o
sentido da celebração destacando a importância do Batismo para a vida da comunidade
cristã e para todos os seguidores de Jesus
Cristo.
w O símbolo a ser valorizado nesse dia é a
água batismal.
w Destacar a pia batismal, enfeitando-a ou
preparar uma vasilha bonita.
w Ritos iniciais: na procissão de abertura entram o círio pascal, cruz, flores, livro das
leituras. Se houver batismo, também eles
entram nesse momento.
w Pode-se iniciar a celebração destacando o
sinal da cruz. Como recordação do batismo,
o presidente da celebração convida a traçar
o sinal da cruz na fronte de quem está próximo, dizendo: “Eu te assino com a cruz de
nosso Senhor Jesus Cristo”. Em seguida,
as pessoas dão-se um abraço de acolhida.
w Valorizar, nos vários momentos da celebração, as pessoas que assumem a Pastoral
do Batismo na comunidade.
w Lembrar-se de todas as pessoas que se
dedicam à ação missionária na comunidade,
ou fora dela.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
Mobilizar a comunidade para o Abaixo
Assinado sobre o Projeto de lei de Iniciativa
Popular sobre os 10% para a Saúde Pública.
23. CANTO ENVIO: 653 (CD 4) / 640 (CD 20)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que o Deus da esperança vos encha
de completa alegria e paz. Amém.
Dir.: Que Ele nos ajude a viver o vosso
batismo. Amém.
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
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Fraternidade e Juventude
Impacto da mudança de época
Nossa era é marcada por intensas e profundas mudanças. Depois de uma longa “época
de mudanças”, nós nos deparamos com uma
“mudança de época”, que enfraquece e altera
muitos dos paradigmas tradicionais que sustentavam certa visão de mundo, Raras são as
sociedades imunes a esse processo. Vivemos
em um mundo globalizado, em que todos são
afetados por tudo o que acontece em qualquer
lugar.
O Forte impacto nas pessoas
Essa realidade em constante transformação, ao mesmo tempo global e fragmentada,
instaura uma inevitável crise que atordoa as
pessoas e atinge seus critérios de julgamento
e os valores mais profundos, o que se pode traduzir em uma vida sem sentido e sem critérios,
com valor abrangente e estável, em que cada
um decide por si mesmo, Por isso, a família e
a juventude são os grupos mais vulneráveis.
A desarticulação cultural resultante desse
processo, que tem o indivíduo como referência,
introduz modificações nas relações entre as
pessoas. As relações deixam de acontecer
na gratuidade, ganham um tom pragmático,
conduzem à indiferença pelo outro e por suas
interpelações, quando não se percebe mais uma
utilidade naquela relação. Além disso, nesse
contexto cultural, as relações afetivas passam
a ser concebidas de forma descompromissada
e pouco estável.
Essas mudanças culturais causam também importantes alterações nos papéis tradicionais de homens e de mulheres na sociedade,
nas respectivas identidades e na estruturação
familiar. A publicidade, para atender à avidez
do mercado, cria realidade distantes, muitas
vezes ilusórias e voltadas ao hedonismo, que
provocam descontrole do desejo de crianças,
de jovens e de adultos.
O papel exercido pelos pais e pela escola,
na cultura tradicional, agora é representado,
com muito mais poder e intensidade, pelos
meios de comunicação de massa. Sem levar

em conta as características locais e a variedade
de projetos de vida das pessoas, a mídia impõe,
artificialmente e tendo como referência apenas o
interesse de mercado, uma cultura homogênea,
em que tudo é passageiro e descartável, mas
qualquer coisa pode ter valor se lhe for atribuído
por quem comanda o espetáculo.
No entanto, essas mudanças culturais,
com suas consequências perigosas para a
edificação da vida humana, sobretudo a dos
jovens, também produzem elementos que se
revertem em vida.
Um dos aspectos positivos dessa transformação cultural é a valorização da pessoa, da sua
consciência e experiência, dos seus projetos
e esperanças, da busca de sentido da vida e
da transcendência.
Outro belo sinal é o reconhecimento da diversidade cultural dos povos da América Latina.
O apego à terra, a importância da vida familiar
e comunitária, a procura por Deus são valores
que as culturas indígenas, afro-americanas,
camponesas, urbanas e suburbanas nutrem em
contraposição à avassaladora cultura artificial,
que avança a passos rápidos.
O rápido avanço tecnológico, com suas
inúmeras possibilidades de conhecimento e
de comunicação, se destaca nesse cenário de
profundas mudanças. “A revolução tecnológica
e os processo de globalização formatam o
mundo atual como grande cultura midiática.
Isso implica uma capacidade para reconhecer
as novas linguagens, que podem favorecer
maior humanização global”. Os jovens aí se
reconhecem ao perceber que esses instrumentos possibilitam o desenvolvimento de suas
ideias e o intercâmbio de suas experiências.
A internet vai alimentando o desejo das novas
gerações de expandir suas relações pelos quatro
cantos da terra. O mundo se torna pequeno,
e os contatos, inúmeros, dão a sensação de
domínio e extensão.
*Fonte: Fragmentos Texto Base da
Campanha da Fraternidade 2013
“Fraternidade e Juventude”
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