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RITOS INICIAIS

1. ABERTURA SL 29(28) (FX 16) CO 
107

Nas águas do Jordão mergu-
lhado, * Cristo recebeu o Espí-
rito Santo. 

1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, 
* tributai-lhe a glória e o poder! 

2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, 
* sua voz sobre as águas imensas! 

3. Que o Senhor fortaleça o seu 
povo, * e abençoe com a paz o 
seu povo! 

4. Glória ao Pai e ao Filho e ao San-
to Espírito * como era no princí-
pio, agora e sempre.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Celebramos o batismo 
de Jesus e encerramos o tempo li-
túrgico do Natal. É uma boa ocasião 
para renovar a fé que assumimos 
no batismo e fortalecer nossa voca-
ção de discípulos e missionários de 
Jesus Cristo. Assim nos tornamos 
verdadeiramente testemunhas da 
misericórdia do Pai. 

3. ATO PENITENCIAL (MR, 1001 p)
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. E peço à 
Virgem Maria, aos anjos e san-
tos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, nosso 
Senhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

KYRIE
P. Senhor, Tende piedade de nós!

T. Senhor, Tende piedade de nós!

P. Cristo, Tende piedade de nós!

T. Cristo, Tende piedade de nós!

P. Senhor, Tende piedade de nós!

T. Senhor, Tende piedade de nós!

4. GLÓRIA
 (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glori-
ficamos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, tende pie-
dade de nós. / Só vós sois o Santo, 
só vós, o Senhor, / só vós o Altíssi-
mo, Jesus Cristo, / com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. T. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eter-
no e todo-poderoso, que, sendo o 
Cristo batizado no Jordão, e pairan-
do sobre ele o Espírito Santo, o de-
clarastes solenemente vosso Filho, 
concedei aos vossos filhos adoti-
vos, renascidos da água e do Es-
pírito Santo, perseverar constante-
mente em vosso amor. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. Segundo a 
Tradição da Igreja primitiva, o ba-
tismo de Jesus torna as águas ap-
tas para o nosso batismo e revela, 
segundo as Escrituras, que Ele é o 
Cristo, o Amado do Pai. Ouçamos 
com atenção:. 

BATISMO DO SENHOR
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6. PRIMEIRA LEITURA (Is 42, 1-4.6-7)
Leitura do livro do profeta Isaías 
– Assim fala o Senhor: 1“Eis o meu 
servo, eu o recebo; eis o meu elei-
to, nele se compraz minh’alma; pus 
meu espírito sobre ele, ele promo-
verá o julgamento das nações. 2Ele 
não clama nem levanta a voz, nem 
se faz ouvir pelas ruas. 3Não quebra 
uma cana rachada nem apaga um 
pavio que ainda fumega; mas pro-
moverá o julgamento para obter a 
verdade. 4Não esmorecerá nem se 
deixará abater, enquanto não esta-
belecer a justiça na terra; os países 
distantes esperam seus ensinamen-
tos. 6Eu, o Senhor, te chamei para 
a justiça e te tomei pela mão; eu te 
formei e te constituí como o centro 
de aliança do povo, luz das nações, 
7para abrires os olhos dos cegos, 
tirar os cativos da prisão, livrar do 
cárcere os que vivem nas trevas”. – 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 28(29) 
(Cantando Salmos e Aclamações P. 179)

Que o Senhor abençoe, (3x) 
com a paz, o seu povo.

1. Filhos de Deus, tributai ao Se-
nhor, * tributai-lhe a glória e o po-
der! * Dai-lhe a glória devida ao 
seu nome; * adorai-o com santo 
ornamento!

2. 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.

3. Sua voz no trovão reboando! * 
No seu templo os fiéis bradam: 
“Glória!” * É o Senhor que domi-
na os dilúvios, * o Senhor reinará 
para sempre! 

8. SEGUNDA LEITURA (At 10, 34-38)
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Naqueles dias, 34Pedro tomou a 
palavra e disse: “De fato, estou 
compreendendo que Deus não faz 
distinção entre as pessoas. 35Pelo 
contrário, ele aceita quem o teme e 
pratica a justiça, qualquer que seja 
a nação a que pertença. 36Deus 
enviou sua palavra aos israelitas e 
lhes anunciou a Boa-nova da paz, 
por meio de Jesus Cristo, que é o 
Senhor de todos. 37Vós sabeis o 

que aconteceu em toda a Judéia, 
a começar pela Galileia, depois do 
batismo pregado por João: 38como 
Jesus de Nazaré foi ungido por 
Deus com o Espírito Santo e com 
poder. Ele andou por toda a parte, 
fazendo o bem e curando a todos 
os que estavam dominados pelo 
demônio; porque Deus estava com 
ele”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Cantando Salmos e Aclamações, 179) 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia, aleluia! (bis)
Abriram-se os céus e fez-se ouvir 
a voz do Pai: * Eis meu Filho mui-
to amado! * escutai-o, todos vós!

10. EVANGELHO (Lc 3,15-16.21-22)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas
T. Glória a vós Senhor.
Naquele tempo, 15o povo estava na 
expectativa e todos se perguntavam 
no seu íntimo se João não seria o 
Messias. 16Por isso, João declarou 
a todos: “Eu vos batizo com água, 
mas virá aquele que é mais forte do 
que eu. Eu não sou digno de desa-
marrar a correia de suas sandálias. 
Ele vos batizará no Espírito Santo e 
no fogo”. 21Quando todo o povo es-
tava sendo batizado, Jesus também 
recebeu o batismo. E, enquanto re-
zava, o céu se abriu 22e o Espírito 
Santo desceu sobre Jesus em for-
ma visível, como pomba. E do céu 
veio uma voz: “Tu és o meu Filho 
amado, em ti ponho o meu bem-
-querer”. –Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ. 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis 
e invisíveis. / Creio em um só Sen-
hor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito 
de Deus, / nascido do Pai antes de 
todos os séculos: / Deus de Deus, 
/ luz da luz, / Deus verdadeiro de 
Deus verdadeiro, / gerado, não cri-
ado, / consubstancial ao Pai. / Por 

Ele todas as coisas foram feitas. / 
E por nós, homens, e para nossa 
salvação, / desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucificado 
/ sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e 
subiu aos céus, / onde está sentado 
à direita do Pai. / E de novo há de 
vir, em sua glória, / para julgar os vi-
vos e os mortos; / e o seu reino não 
terá fim. / Creio no Espírito Santo, / 
Senhor que dá a vida, / e procede do 
Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho 
é adorado e glorificado: / ele que fa-
lou pelos profetas. / Creio na Igreja, 
/una, santa, católica e apostólica. 
/ Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS. 
P. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos 
o batismo de Cristo, recordamos 
nosso batismo. Peçamos ao Pai que 
nos conserve no amor que foi derra-
mado em nossos corações pelo Es-
pírito Santo e sejamos testemunhas 
da misericórdia que salva o mundo e 
humaniza a pessoa. Rezemos:
T. Fazei de nós testemunhas da 
misericórdia de Deus! 
1. Ó Pai, que a Santa Mãe Igreja, 

que gera filhos na fé, cumpra o 
mandato de evangelizar e batizar.  

2. Que todos os batizados sejam 
testemunhas da misericórdia e 
promotores da paz. 

3. Que o mundo ferido pela pobre-
za e sofrimento participe do ban-
quete da igualdade. 

4. Que as crianças e os abandona-
dos sejam tratados com solida-
riedade prioritária. 

5. Que as famílias vítimas da dor 
possam encontrar em nós o con-
solo do amor. 
(Outras intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Sl 95(96) Fx 17

Cantai ao Senhor um canto 
novo! * Cantai ao Senhor, ó 
terra inteira!

1. Dai ao Senhor ó famílias das na-
ções, * dai ao Senhor o poder 
e toda a glória, * dai ao Senhor 
toda glória do seu nome! 

2. Oferecei um sacrifício nos seus 
átrios. * Adorai-o no esplendor 
da santidade, * terra inteira, es-
tremecei diante dele!

3. Publicai entre as nações: “Reina 
o Senhor!” * Ele firmou o univer-
so inabalável * e os povos ele 
julga com justiça.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.
P. 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 mise-
ricórdia os pecados do mundo. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio próprio: O Batismo do Cristo no 
Jordão (MR – Paulus, 166 p.)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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 Jor-
dão, revelais o novo Batismo, com si-
nais admiráveis. Pela voz descida do 
céu, ensinais que vosso Verbo habita 
entre os seres humanos. E pelo Es-
pírito Santo, aparecendo em forma 
de pomba, fazeis saber que o vosso 
Servo, Jesus Cristo, foi ungido com o 

óleo da alegria e enviado para evan-
gelizar os pobres. Por essa razão, 
hoje e sempre, nós nos unimos aos 
anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e Vo Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.
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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao 
céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos 
em ação de graças este sacrifício 
de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!

Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, os vossos Apóstolos 
e Mártires, São Paulo, patrono da 
nossa Arquidiocese, N. e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, .. 

RITO DA COMUNHÃO

16. RITO DA COMUNHÃO
P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino ensi-
namento, ousamos dizer:
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T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso Reino, seja fei-
ta 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 ofen-
dido, e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal.
P. 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, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: “Eu vos dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz”. 
Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima a vossa Igre-
ja; dai-lhe, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mora-
da, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO
 (Jo1,18) CD V Fx 8 CO 89

A luz resplandeceu em plena 
escuridão, * jamais irão as tre-
vas * vencer o seu clarão!

1. De tudo existe um começo * e no 
começo de tudo * era o Verbo, sim, 
o Verbo, * pelo qual existe tudo! * 

- Voltado pra Deus estava * o Verbo 
que era Deus, * e nada de quan-
to existe * sem Ele apareceu.

- É nele que estava a vida, * a vida 
que é luz dos homens, * a luz 
nas trevas resplende, * e as tre-
vas não compreendem.

2. Um homem por Deus mandado, 
* seu nome era João, * veio a luz 
testemunhar * pro mundo acreditar.

- João, ele não era a luz, * veio a 
luz testemunhar; * Luz verda-
deira era o Verbo, * que veio ao 
mundo brilhar. 

- A iluminar todo homem, * o Verbo 
estava no mundo, * por quem o 
mundo existia, * mas não o re-
conhecia.

18. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Nutridos pelo 
vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a 
graça de ouvir fielmente o vosso Filho 
amado, para que, chamados filhos de 
Deus, nós o sejamos de fato. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

19. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e 
missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, / 
contagia-nos com a fé que te ani-
mou/ e infunde em nós coragem 
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e ardor missionário, / para teste-
munharmos a todos / que Deus 
habita esta Cidade imensa /e tem 
amor pelo seu povo! /Intercede 
por nós e pela Igreja de São Pau-
lo, / ó santo apóstolo de Jesus 
Cristo! Amém

RITOS FINAIS

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

21. CANTO FINAL (CO 360)
1. Quando o Espírito de Deus so-

prou, o mundo inteiro se ilumi-
nou. A esperança da terra bro-
tou, e um povo novo deu-se as 
mãos e caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor, lou-
var o Criador. Justiça e paz 
hão de reinar. E viva o amor!

2. Quando Jesus a terra visitou, a 
Boa-nova da justiça anunciou. O 
cego viu, o surdo escutou, e os 
oprimidos, da corrente libertou.

NO DIA 25 DE JANEIRO 

FESTEJAMOS 

SÃO PAULO 

APÓSTOLO,

O PADROEIRO DA 

NOSSA ARQUIDIOCESE. 

HAVERÁ MISSA NA SÉ 

ÀS 09 HORAS E NA SUA 

COMUNIDADE NOS 

HORÁRIOS DEFINIDOS.

LEITURAS DA SEMANA:
l   2ª- :1Sm 1,1-8; Sl 115(116),12-13. 14.17. 18-19 (R/. 17a); Mc 1,14-20 l 3ª-: 1Sm 1,9-20;  

Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/. 1a); Mc 1,21b-28 l 4ª-: 1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39(40),2.5.7-8a.8b-

9.10 (R/. 8a.9a); Mc 1,29-39  l 5ª-: 1Sm 4,1-11; Sl 43(44),10-11.14-15.24-25 (R/. 26d); Mc 1,40-45 l 

6ª-: 1Sm 8,4-7.10-22ª; Sl 88(89),16-17.18-19 (R/. cf. 2a); Mc 2,1-12 l Sáb.-: 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1ª; 

Sl 20 (21), 2-3. 4-5. 6-7 (R/. 2a);Mc 2,13-17 l  2º DTC: Is 62,1-5; Sl 95 (96),1-2a. 2b-3. 7-8a.9-10a e 

c (R/. 3); 1Cor 12,4-11; Jo 2,1-11 (Bodas em Caná).

CANTOS: Hinário Litúrgico HL1 
CD LIT. V Paulus - Cantos e Orações (CO)


