
Abertura
Leitor/a: Na alegria de nos reunirmos em fa-
mília, hoje celebramos o último encontro des-
te tempo tão significativo para a vida cristã: 
a esperança na vinda de Jesus e o seu nasci-
mento. É a grandeza do amor de Deus que se 
manifesta entre nós. Iniciemos, rezando: 
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.

Leitor/a: Que a graça e a paz de Deus estejam 
conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em 
seu amor.

Leitor/a: Senhor, que a nossa busca seja o en-
contro pessoal contigo, no cotidiano de nos-
sas vidas, cada vez mais comprometidos como 
teus fiéis seguidores. 
Todos: Amém!

Anúncio
Leitor/a: Em nossos encontros, vivenciamos o 
Ciclo do Natal, que compreende o Tempo do 
Advento e o Tempo do Natal. Com a Festa do 
Batismo de Jesus, encerra-se o Ciclo do Natal 
e inicia o Tempo Comum. 
Todos: O Batismo de Jesus lembra o nosso 
Batismo. A vida cristã começa com o Batis-
mo, que nos configura a Jesus Cristo.

Leitor/a: Ser batizado significa ser chamado à 
santidade. Peçamos a Deus a graça de poder-
mos viver os nossos compromissos batismais 
como verdadeiros imitadores de Cristo, que é 
nossa esperança e nossa paz.
Todos (canto): /: Reveste-me, Senhor, reves-
te-me, Senhor. / Reveste-me, Senhor, com 
teu amor :/ 

Nosso Presépio
Leitor/a: Terminado o tempo do Natal, em 
nosso último encontro com este roteiro, para 
lembrar nosso Batismo, vamos pegar junto ao 
presépio alguns símbolos batismais (água, veste, 
óleo...) e lembranças do batismo, e colocá-los 
sobre a mesa.
(Alguém pega os símbolos do Batismo e os coloca sobre a 
mesa)

Ao longo da semana, desfazer o 
presépio, e dar à árvore, que fez 
parte do presépio, o seu lugar 
definitivo, para lá crescer e ser si-
nal do cuidado da família com a 
vida e com o meio ambiente.

O batismo 
nos configura 
a Jesus Cristo

Ambiente: 
- Na porta de entrada da casa: Deixar prontos alguns sím-
bolos batismais: água, veste, óleo e lembranças de Batismo.

- Sobre a mesa: Bíblia do presépio, aberta na página onde 
se encontra o texto a ser lido, vela acesa e um vaso de flores.
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Em sintonia 
com Deus
Proclamação da Palavra
Leitor: Jesus começa sua missão a partir de 
seu Batismo recebido de João, no Rio Jordão. 
Manifestando nosso desejo de acolher a Pala-
vra de Deus, cantemos: 
Todos (canto): Sim, eu quero que a luz de Deus 
/ que um dia em mim brilhou, / Jamais se 
esconda e não se apague em mim o seu ful-
gor. / Sim, eu quero que o meu amor ajude 
o meu irmão / a caminhar guiado por tua 
mão / em tua Lei, em tua luz, Senhor.

Leitor/a: (Proclama Marcos 1,8-11)

(A partir da escuta do texto bíblico, pode-se recordar o que foi 
lido e partilhar com as próprias palavras. Quem proclamou a 
Palavra recoloca a Bíblia em seu lugar no presépio)

Meditação
Leitor/a: Ao ser batizado no rio Jordão, Jesus é 
anunciado como o Filho amado e ungido pelo 
Espírito Santo para iniciar publicamente sua 
missão.
Todos: Pelo Batismo recebi uma missão: 
vou trabalhar pelo Reino do Senhor. Vou 
anunciar o Evangelho para os povos.

Leitor/a: Em sua catequese, o Papa Francisco 
ensinou: “O Espírito Santo, que desceu sobre 
Jesus em forma corpórea, como uma pomba, 
é um sinal que com Jesus tem início um mun-
do novo, do qual fazem parte todos aqueles 
que acolhem Cristo em suas vidas”.
Todos: Pelo Batismo recebi uma missão: 
vou trabalhar pelo Reino do Senhor. Vou ser 
profeta, sacerdote, bom pastor.

Leitor/a: Ao sermos batizados, recebemos o Es-
pírito Santo e, por isso, somos participantes da 
missão de Jesus para viver, testemunhar e anun-
ciar o Reino de Deus, que é a vida no amor a 
Deus e aos irmãos.
Todos: Pelo Batismo recebi uma missão: 
vou trabalhar pelo Reino do Senhor. Aonde 
for, serei fermento, sal e luz, levando a to-
dos a mensagem de cristão.

Oração
Leitor/a: Roguemos ao Senhor para que nos 
conceda a graça de sermos fiéis aos nossos 
compromissos batismais.
Todos (canto): /: És água viva, és vida nova / 
e todo dia me batizas outra vez, / me fazes 
renascer, me fazes reviver / e eu quero água 
desta fonte de onde vens:/

Leitor/a: Façamos nossas preces a Deus, di-
zendo:
Todos: Deus de bondade, atendei nossa 
prece.

Leitor/a: Para que em família, vivamos a fé, o 
perdão e o amor.
Todos: Deus de bondade, atendei nossa 
prece.

Leitor/a: Para que renovemos, a cada dia, o 
compromisso de vivermos como filhos de 
Deus e discípulos missionários de Jesus Cristo.
Todos: Deus de bondade, atendei nossa 
prece.

Leitor/a: Para que, assumindo o ser cristão, 
anunciemos as maravilhas de Deus às pessoas.
Todos: Deus de bondade, atendei nossa 
prece.

Leitor/a: Para que, a partir de nossa inserção 
na comunidade cristã através do Batismo, par-
ticipemos ativamente de sua caminhada.
Todos: Deus de bondade, atendei nossa 
prece.
Leitor/a: Para que sejamos sensíveis e solidá-
rios ao sofrimento de nossos irmãos.
(Antes de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, pode-se apresentar 
as intenções a Deus)

Todos: Pai Nosso ... Ave Maria... Glória ao 
Pai...
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Novo olhar
Leitor/a: O Batismo é uma data importan-
te em nossa vida para se recordar e celebrar. 
Sempre é bom saber e celebrar a data de nos-
so Batismo, lembrar de nossos padrinhos, dos 
símbolos usados, do padre, diácono ou outro 
ministro que presidiu a cerimônia... e compre-
ender os compromissos que devemos assumir 
como cristãos.
 

Deus nos 
abençoe
Leitor/a: Que o Senhor nos bendiga e nos 
guarde! Que o Senhor faça resplandecer sua 
face sobre nós e nos conceda sua graça! Que o 
Senhor volte sua face para nós e nos dê a paz!
Todos: Bendito sejas, Senhor nosso Deus, 
que manifestaste em Jesus Cristo, o amor 
e a doação por toda a humanidade. Amém!

Leitor/a: Com Maria, fiel seguidora de Jesus, 
queremos caminhar.
Todos (canto): Ensina teu povo a rezar, Ma-
ria Mãe de Jesus. / Que um dia teu povo 
desperta e na certa vai ver a luz. / Que um 
dia teu povo se anima e caminha com teu 
Jesus.

Leitor/a: Que Deus da paz nos abençoe! Que 
Deus nos transforme a cada dia! E que a fé seja 
a nossa resposta, com as bênçãos do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Todos: Amém!


