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I Domingo do Tempo Comum
Ano C

Baptismo do SenhorBaptismo do Senhor
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I Domingo do Tempo Comum
(Batismo e Missão...)

1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projecto
salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o
Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de
salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do Pai, Ele fez-se um de
nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do
pecado e empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos chegar à
vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso "Servo", escolhido por
Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem
fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com hu-
mildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência,
pois esses esquemas não são os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai
enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por isso, Ele "pas-
sou pelo mundo fazendo o bem" e libertando todos os que eram oprimidos. É
este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus
oferece chegue a todos os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa proféti-
ca: Jesus é o Filho/"Servo" enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e
cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tor-
nou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos homens, caminhou ao
lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à
vida em plenitude.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...



— 13 —

Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que proclamastes solenemente a Cristo
como vosso amado Filho
quando era baptizado nas águas do rio Jordão
e o Espírito Santo descia sobre Ele,
concedei aos vossos filhos adoptivos,
renascidos pela água e pelo Espírito Santo,
a graça de permanecerem sempre no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías      (Is 42,1-4.6-7)

"Eis o meu servo, enlevo da minha alma"
Diz o Senhor:
"Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito,
para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
proclamará fielmente a justiça.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam.
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te
e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas".

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.

Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.
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Leitura dos Actos dos Apóstolos      (Act 10,34-38)
"Deus ungiu-O com o Espírito Santo"

Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
"Na verdade,
eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo,
que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo
a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele".

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cfr. Mc 9,6)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
"Este é o meu Filho muito amado: escutai-O!"

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 3, 15-16.21-22)

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»
Naquele tempo,
o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias.
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João tomou a palavra e disse-lhes:
«Eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo,
Jesus também foi baptizado;
e, enquanto orava,
o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele
em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus toda a minha complacência».

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
A Festa de hoje – Batismo do Senhor – encerra o tempo do Natal: o Pai

apresenta, manifesta a Israel o Salvador que Ele nos deu, o Menino que nas-
ceu para nós: "Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha
complacência".

Estas palavras contêm um significado muito profundo: o Pai apresenta
Jesus usando as palavras do profeta Isaías. Aqui vemos que Jesus não é
somente o Servo; Ele é o Filho amado! O Servo que o Antigo Testamento
anunciava é também o Filho amado eternamente. No entanto, é o Filho que
sofrerá como o Servo, que deverá exercer a Sua missão de modo humilde e
doloroso!

Nas margens do Jordão, Jesus foi ungido com o Espírito Santo como o
Messias, aquele que as Escrituras prometiam e Israel esperava. Agora, Ele
pode começar publicamente a missão de anunciar e inaugurar o Reino de
Deus. Esta missão, começou-a desde que se fez homem por nós; contudo,
agora vai manifestar-se publicamente, primeiro a Israel e, depois da ressurrei-
ção, a toda a humanidade.

Hoje, o Pai revela a Jesus qual o modo, qual o caminho que Ele deve seguir
para ser o Messias como Deus quer: na pobreza, na humildade, no despoja-
mento, no serviço!... É assim que o Reino de Deus será anunciado no mundo.
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Jesus deverá ser manso: "Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz
ouvir pelas ruas". Deve ser cheio de misericórdia para com os pecadores,
os fracos, os pobres, os sem esperança: "não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega". Ele irá sofrer, ser tentado ao
desânimo, mas colocará no Pai toda a Sua esperança, toda a Sua confiança:
"Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na
terra". O Senhor Deus estará sempre com Ele e Ele veio não só para Israel,
mas para todas as nações da terra.

E Jesus começa já a cumprir a Sua missão na humildade: Ele entra na fila
dos pecadores, para ser batizado por João. Ele, que não tinha pecado, assume
os nossos pecados, faz-se solidário connosco; Ele, o Cordeiro de Deus que
tira os pecados do mundo! "João tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu é que
tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim?' Jesus, porém,
respondeu-lhe: 'Deixa estar, pois assim nos convém cumprir toda a justi-
ça'" (Mt 3,14s). Assim convinha, no plano do Pai, que Jesus se humilhasse,
se fizesse Servo e assumisse os nossos pecados!... Ele veio não na glória, mas
na humildade; não na força, mas na fraqueza; não para impor, mas para pro-
por; não para ser servido, mas para servir. Este é o caminho que o Pai indica
a Jesus, e o caminho que Jesus escolhe livremente em obediência ao Pai. Este
é o caminho dos cristãos, e não há outro!

João diz-nos: "Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais
forte do que eu (...) Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o
fogo".  Para os cristãos, não há batismo nas águas, mas no Espírito, simboli-
zado pela água (cf. Jo 3,5; 7,37-39). Ao sermos batizados, recebemos o
Espírito Santo e, por isso, somos participantes da sua missão de viver, teste-
munhar e anunciar o Reino de Deus, a Vida eterna, a Vida no amor a Deus e
aos irmãos, que Jesus veio anunciar ao fazer-se homem igual a nós. Mas este
testemunho não é para dar nas vistas, mas um testemunho dado na simplicida-
de, na pobreza e na humildade do dia a dia!

O Menino que nasceu para nós, a Criança admirável que cresceu em sa-
bedoria, idade e graça, submisso aos seus pais na família de Nazaré, o Deus
perfeito, filho da Mãe de Deus, Aquele que com o brilho de sua Estrela atraiu
a si todos os povos, hoje é apresentado pelo Pai: Ele é o Filho querido, Ele é o
Servo sofredor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o
Messias, o Ungido de Deus! Acolhamo-l’O na nossa existência e no nosso
coração e a nossa vida terá um novo sentido. Seguindo-O, chegaremos ao
coração do Pai que O enviou e é Deus com Ele na unidade do Espírito Santo.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Recordando o Baptismo de Jesus,
o Filho muito amado de Deus Pai,
oremos ao Senhor
e confiemos-Lhe, na oração comum,
os homens e as mulheres de toda a terra,
dizendo confiadamente:

«Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito».

1. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente,
oelos ministros do Evangelho e do Baptismo,
pelas crianças, por seus pais e padrinhos,
Oremos, irmãos.

2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor,
e pelos grupos cristãos que os acompanham,
Oremos, irmãos.

3. Pelos que são baptizados neste dia
ou confirmados pelo Espírito, o Dom de Deus,
e pelos que procuram ser fieis ao seu Baptismo,
Oremos, irmãos.

4. Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas em cada lar,
pelos que buscam a Deus com rectidão,
e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio,
Oremos, irmãos.

5. Por todos nós que recebemos o Baptismo,
pelos que estão em graça e paz com Deus,
e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
Oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
o dom e a alegria do Baptismo,
para que Vos chamemos nosso Pai
e nos sintamos, de verdade, vossos filhos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – 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 Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

os dons que a Igreja Vos oferece,
ao celebrar a manifestação de Cristo vosso Filho,
para que a oblação dos vossos fiéis
se transforme naquele sacrifício perfeito
que lavou o mundo de todo o pecado.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo
com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado
a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,
olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo @ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.
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Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.

Mas antes de estender os braços
entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho,
de novo Vos deu graças
e entregou-o aos 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa Bento XVI e o nosso Arcebispo Jorge.

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos Senhor, de todo o pecado,
que entrava, em nós e no mundo,
a acção do Vosso Espírito.
Renovai a força do nosso Baptismo,
diante das dificuldades em que vivemos,
para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
Vós recebestes a unção do Espírito,
para nunciar a paz aos homens,
e passastes pelo mundo fazendo sempre o bem.
Concedei à Vossa Igreja,
reconhecer os sinais da Vossa bondade
e acolher a paz verdadeira, que vem de Vós,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
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Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado,

ouvi benignamente as nossas súplicas
e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé
a palavra do vosso Filho Unigénito
para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e @ Espírito Santo!

R.: Amén.

Servidor!
Primeira palavra da liturgia deste dia
– última palavra da liturgia de Sexta-feira santa.
Uma palavra que recapitula toda a vida e a Missão de Cristo,
o Filho Bem-Amado, invadido pelo amor do Pai.
Servidor!
A única palavra que nos é oferecida
para definir a nossa participação na sua Missão,
enquanto discípulos.
Servidor!
Que serviço concreto poderemos assegurar
na comunidade e noutros espaços da nossa vida?.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.




