
Saudação
D: Irmãs e irmãos, ao iniciarmos mais um ano de 
expectativas e esperanças, peçamos ao Senhor, nosso 
Deus, que renove nossas forças e nossa fé e nos ajude 
a seguirmos com coragem, confiança e amor, esta 
caminhada de vida que, nos últimos tempos, tem sido 
bastante sofrida. Iniciemos nosso primeiro encontro 
de “oração em família”, neste ano de 2021, traçando 
sobre nós o sinal da cruz:

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém!

L1: No domingo, dia 10 de janeiro, a Igreja celebra o 
Batismo do Senhor Jesus. É no Batismo de Jesus que 
tem sentido o nosso batismo. Por isso, vamos refletir 
sobre nossa condição de batizados e rezar para que, 
por meio do testemunho da fé, sejamos sinal e pre-

sença de Cristo nos diversos ambientes onde estiver-
mos.

T: Senhor e Pai de todos, ajudai-nos a perseve-
rar na oração e testemunhar sempre o nosso 
batismo.

L2: A Festa do Batismo do Senhor fecha o ciclo litúr-
gico do Natal. Celebrando o Batismo de Jesus, revive-
mos o nosso Batismo e reanimamos o dom batismal 
que nos fez filhos e filhas amados do Pai e nos trans-
formou em irmãs e irmãos, tornando-nos a grande 
família de Deus.

T (canto): Pelo batismo recebi uma missão: / 
Vou trabalhar pelo Reino do Senhor, / Vou 
anunciar o evangelho para os povos, / Vou ser 
profeta, sacerdote, rei, pastor; / Vou anunciar 
a Boa Nova de Jesus, / Como profeta recebi 
esta missão; / A onde for serei fermento, sal e 
luz, / levando a todos a mensagem de cristão.

T: Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...

Escuta da Palavra 
D: No Batismo de Jesus, “os céus abertos” são um si-
nal de que Deus intervém para realizar suas promes-
sas, enviando o Espírito Santo que, descendo sobre 
Jesus, em forma de pomba, o designa como o Salva-
dor prometido. Ouçamos o que a Palavra de Deus diz 
sobre esse momento tão importante para nós cristãos:

Um novo céu e
uma nova terra

04/01 - 10/01
Ambiente: Sobre a mesa, colocar um copo com água, uma vela acesa,

uma veste branca, fotos de batizados, a Bíblia aberta no texto de Mateus 3,13-17.



L: (Ler Mateus 3,13-17)

Para refletir:
- Neste Evangelho, as primeiras palavras de Jesus 
apresentam o programa de toda a sua vida e ação: 
cumprir toda a justiça; isto é, realizar plenamente a 
vontade de Deus e seu projeto salvador. Neste senti-
do, pensemos um pouco: Que injustiças estamos per-
cebendo neste tempo de pandemia e o que podemos 
fazer, como cristãos, para combatê-las?
 

Em Oração
D: Ao nos apresentar e entregar Jesus como “o Filho 
muito amado”, Deus está nos mostrando que nos ama 
muito. Coloquemo-nos em oração, pedindo as bên-
çãos de Jesus, para nós e para nossos irmãos e irmãs:

L1: Vem, Senhor Jesus, renovar e transformar nossas 
vidas e nos iluminar com tua luz.

T (canto): Jesus, manda teu Espírito, para 
transformar meu coração.

L2: Vem, Senhor da paz, acalmar e purificar nossos 
corações e encher-nos com tua paz.

T (canto): Jesus, manda teu Espírito, para 
transformar meu coração.

D: Deus nunca nos abandona. Mesmo nas horas em 
que parecemos perdidos e que pensamos que nada 
vai dar certo, devemos sentir ainda mais sua força e 
proteção a nos acompanhar.

L1: Vem, Senhor do perdão, mostra-nos sempre o ca-
minho da reconciliação e do amor fraterno que acolhe 
a todos.

T (canto): Jesus, manda teu Espírito, para 
transformar meu coração.

L2: Vem, Senhor do amor, acolher-nos em teu cora-
ção e nos ensinar a amar como tu nos amas.

T (canto): Jesus, manda teu Espírito, para 
transformar meu coração.

D: Agradecendo ao Senhor pelo seu infinito amor por 
todos nós, rezemos:

T: Pai de amor e de bondade, que enviastes ao 
mundo o Vosso Filho Unigênito, Jesus Cris-
to Nosso Senhor, ajudai-nos a acolhê-lo em 
nossos corações. E, tendo-nos tornado vossos 
filhos e filhas pelo Batismo, amemo-nos uns 
aos outros e, como irmãos e irmãs, caminhe-
mos para a paz e a salvação. Amém!

Bênção
D: O Senhor esteja conosco.

T: Ele está no meio de nós!

D: Deus, que nos chamou das trevas à sua luz admi-
rável, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos confir-
me na fé, na esperança e na caridade.

T: Amém!

D: Porque seguimos confiantes o Cristo, que hoje se 
manifestou ao mundo como luz entre as trevas, Deus 
nos torne também uma luz para nossos irmãos e 
irmãs.

T: Amém!

D: Terminada a nossa peregrinação aqui na terra, 
possamos chegar a Cristo Senhor, luz da luz, que os 
magos procuravam, guiados pela estrela, e que, com 
grande alegria, o encontraram.

T: Amém!

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

T: Amém!

D: A alegria do Senhor seja a nossa força. 

T: Graças a Deus!
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