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NATIVIDADE DE SÃO 
JOÃO BATISTA

- Dia Nacional do Migrante -

LT.  6 | Nº 39 | 24/06/2018ANO 42 | B | BRANCO

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 Sl 26(27) (Fx 10)

1

1. Antes que eu te formasse dentro do 
seio de tua mãe, / antes que tu nas-
cesses, te conhecia e te consagrei. / 
Para ser meu profeta entre as nações 
eu te escolhi, / irás aonde enviar-te e 
o que te mando proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que ar-
riscar, / ai de mim se não o faço! 
/ Como escapar de ti, como calar, 
/ se tua voz arde em meu peito? / 
Tenho que andar, tenho que lutar, 
/ ai de mim se não o faço! / Como 
escapar de ti, como calar, / se tua 
voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te, porque 
contigo eu estarei, / não temas 
anunciar-me, em tua boca eu fala-
rei. / Entrego-te meu povo, vai ar-
rancar e derrubar, / para edificar, 
destruirás e plantarás!
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu 
pai e tua mãe, / deixa a tua casa, 
porque a terra gritando está. / Nada 
tragas contigo, pois ao teu lado es-
tarei. / É hora de lutar, porque meu 
povo sofrendo está.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, 
estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, hoje, 
dia do Senhor, a Igreja no mundo 
inteiro recorda solenemente o 
nascimento de São João Batista. 
Quis Deus que fosse João Batista 
aquele que teria a missão de pre-
parar a chegada do Messias. Za-
carias e Isabel, pais de João Batis-
ta, foram escolhidos para acolher 
o desígnio amoroso de Deus que 
se manifestou na vida deste santo 
casal. Celebremos, pois, jubilosa-
mente, o nascimento de São João 
Batista e, como Igreja no Brasil, 
apresentemos ao Senhor os fru-
tos da Semana Nacional do Mi-
grante que se encerra hoje.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, neste dia em 
que rendemos graças a Deus pelo 
nascimento do Precursor de Nosso 
Senhor, que conclamou o povo para 
acolher o Salvador mediante a con-
versão dos pecados,  reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pe-
quei muitas vezes por pensamen-
tos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão gran-
de culpa. E peço à Virgem Maria, 
aos anjos e santos e a vós, irmãos 
e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.
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.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / 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 glorifi-
camos, / 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 pieda-
de de nós. / Só vós sois o Santo, só 
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
suscitastes São João Batista, a fim 
de preparar para o Senhor um povo 
perfeito, concedei à vossa Igreja as 
alegrias espirituais e dirigi nossos 
passos no caminho da salvação e da 
paz. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouçamos a Palavra do Se-
nhor na qual Ele revela seu desígnio 
de amor por nós escolhendo João 
Batista para ser seu profeta e nos 
conduzir ao acolhimento de Jesus. 
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PRIMEIRA LEITURA
(Is 49,1-6)

6

Leitura do livro do profeta Isaías.  
1Nações marinhas, ouvi-me, povos 
distantes, prestai atenção: o Senhor 
chamou-me antes de eu nascer, 
desde o ventre de minha mãe ele ti-
nha na mente o meu nome; 2fez de 
minha palavra uma espada afiada, 
protegeu-me à sombra de sua mão 
e fez de mim uma flecha aguçada, 
escondida em sua aljava, 3e disse-
-me: “Tu és o meu servo, Israel, em 
quem serei glorificado”. 4E eu disse: 
“Trabalhei em vão, gastei minhas 
forças sem fruto, inutilmente; en-
tretanto o Senhor me fará justiça e 
o meu Deus me dará recompensa”. 
5E agora diz-me o Senhor – ele que 
me preparou desde o nascimento 
para ser seu servo – que eu recupe-
re Jacó para ele e faça Israel unir-se 
a ele; aos olhos do Senhor esta é a 
minha glória. 6Disse ele: “Não basta 
seres meu servo para restaurar as 
tribos de Jacó e reconduzir os rema-
nescentes de Israel: eu te farei luz 
das nações, para que minha salva-
ção chegue até os confins da terra”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 139/138
(Fx11)

7

Eu vos louvo e vos dou graças, ó Se-
nhor, / porque de modo admirável 
me formastes! (bis)
1. Senhor vós me sondais e conhe-
ceis, / sabeis quando me sento e 
me levanto; / de longe penetrais 
meus pensamentos; / percebeis 
quando me deito e quando ando, 
/ os meus caminhos vos são todos 
conhecidos.
2. Fostes vós que formastes as en-
tranhas, / e no seio de minha mãe 
vós me tecestes. / Eu vos louvo e 
vos dou graças, ó Senhor, Porque 
de modo admirável me formastes!
3. Até o mais íntimo, Senhor, me co-
nheceis; / nenhuma sequer de mi-
nhas fibras ignoráveis, / quando eu 
era modelado ocultamente, / era for-
mado nas entranhas subterrâneas.

SEGUNDA LEITURA
(At 13,22-26)

8

Leitura dos Atos dos Apóstolos. Na-
queles dias, Paulo disse: 22“Deus fez 
surgir Davi como rei e assim teste-
munhou a seu respeito: ‘Encontrei 

Davi, filho de Jessé, homem segun-
do o meu coração, que vai fazer em 
tudo a minha vontade’. 23Conforme 
prometera, da descendência de 
Davi Deus fez surgir para Israel um 
Salvador, que é Jesus. 24Antes que 
ele chegasse, João pregou um batis-
mo de conversão para todo o povo 
de Israel. 25Estando para terminar 
sua missão, João declarou: ‘Eu não 
sou aquele que pensais que eu 
seja! Mas vede: depois de mim vem 
aquele, do qual nem mereço desa-
marrar as sandálias’. 26Irmãos, des-
cendentes de Abraão, e todos vós 
que temeis a Deus, a nós foi enviada 
esta mensagem de salvação”. - Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO (Fx12)9
Aleluia, aleluia, aleluia.
Serás chamado, ó menino, o profeta 
do Altíssimo: irás diante do Senhor, 
preparando-lhe os caminhos.

EVANGELHO (Lc 1,57-66.80)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Proclamação do evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas – 57Comple-
tou-se o tempo da gravidez de Isabel, 
e ela deu à luz um filho. 58Os vizinhos 
e parentes ouviram dizer como o Se-
nhor tinha sido misericordioso para 
com Isabel, e alegraram-se com ela. 
59No oitavo dia, foram circuncidar o 
menino, e queriam dar-lhe o nome 
de seu pai, Zacarias. 60A mãe, po-
rém, disse: “Não! Ele vai chamar-se 
João”. 61Os outros disseram: “Não 
existe nenhum parente teu com esse 
nome!” 62Então fizeram sinais ao pai, 
perguntando como ele queria que o 
menino se chamasse. 63Zacarias pe-
diu uma tabuinha e escreveu: “João 
é o seu nome”. E todos ficaram ad-
mirados. 64No mesmo instante, a 
boca de Zacarias se abriu, sua língua 
se soltou, e ele começou a louvar 
a Deus. 65Todos os vizinhos ficaram 
com medo, e a notícia espalhou-se 
por toda a região montanhosa da Ju-
deia. 66E todos os que ouviam a notí-
cia, ficavam pensando: “O que virá a 
ser este menino?” De fato, a mão do 
Senhor estava com ele. 80E o menino 

crescia e se fortalecia em espírito. 
Ele vivia nos lugares desertos, até o 
dia em que se apresentou publica-
mente a Israel.– Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em um só Deus, Pai todo-po-
deroso, / Criador do céu e da ter-
ra; de todas as coisas visíveis e in-
visíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, / Filho Unigênito de 
Deus, / nascido do Pai antes de to-
dos os séculos: / Deus de Deus, / luz 
da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / 
consubstancial ao Pai. / Por Ele to-
das as coisas foram feitas. / E por 
nós, homens, e para nossa salvação, 
/ desceu dos céus: /e se encarnou 
pelo Espírito Santo, / no seio da 
virgem Maria, / e se fez homem. /
Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e su-
biu aos céus, / onde está sentado à 
direita do Pai. / E de novo há de vir, 
em sua glória, / para julgar os vivos 
e os mortos; / e o seu reino não terá 
fim. / Creio no Espírito Santo, / Se-
nhor 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. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao 
Pai que possamos participar da vida 
e da missão da Igreja com o mes-
mo empenho com que João Batista 
participou do Mistério de Cristo, e 
atenda às nossas necessidades. Re-
zemos juntos: 
T. Atendei, Senhor, ao nosso cla-
mor!
1. Abençoai, Senhor, a Vossa Igreja 
em São Paulo que está em caminho 
sinodal: acompanhai-nos em nossa 
missão profética de anunciar o Cris-
to e dar testemunho de sua presen-
ça nesta grande cidade. 
2. Iluminai, Senhor, os que gover-
nam para que, a exemplo de São 
João Batista, sejam fiéis à verdade 
e jamais aceitem traí-la.
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3. Enchei de esperança, Senhor, 
os pobres, os sofredores e os que 
são excluídos de nossa sociedade; 
concedei à Vossa Igreja perseverar 
profeticamente no anúncio da vos-
sa Palavra e na denúncia de toda 
realidade que não corresponde ao 
vosso sonho para a humanidade.
3. Propiciai, Senhor, força e cora-
gem aos migrantes que buscam 
acolhimento em nossa cidade e no 
mundo inteiro; movei o coração dos 
cristãos para que sejamos sempre 
mais atentos às necessidades dos 
que buscam um lugar para viver em 
paz e com dignidade. 

(outras intenções da Comunidade)

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

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (Fx12)

13

1. Bendito seja Deus Pai, do univer-
so / criador, pelo pão que nós rece-
bemos, / foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a terra 
produzir. / O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo 
/ o Criador, pelo vinho que nós rece-
bemos, / foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção 
/ do mundo novo. Com Deus, / que 
jamais despreza nossa imensa pe-
quenez.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Ó Deus, acorremos ao altar com 
os nossos dons, celebrando com a 
devida honra o nascimento de São 
João Batista, que anunciou a vinda 
do salvador do mundo, e o mostrou 
presente entre os homens. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. A  missão do Precursor)

15

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 to-
do-poderoso. Proclamamos, hoje, 
as maravilhas que operastes em 
São João Batista, precursor de vos-
so Filho e Senhor nosso, consagrado 

como o maior entre os nascidos de 
mulher. Ainda no seio materno, ele 
exultou com a chegada do Salvador 
da humanidade e seu nascimento 
trouxe grande alegria. Foi o único 
dos profetas que mostrou o Cordei-
ro redentor. Batizou o próprio autor 
do Batismo, nas águas assim santi-
ficadas e, derramando seu sangue, 
mereceu dar o perfeito testemunho 
de Cristo. Por essa razão, unidos aos 
anjos e a todos os santos, nós vos 
aclamamos, jubilosos, cantando (di-
zendo) 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  o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu 
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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 paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição 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 ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, os vos-
sos Apóstolos e Mártires, São Paulo, 
patrono da nossa Arquidiocese, N. 
e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa pre-
sença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
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 vossos 
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, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.
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O NASCIMENTO DE SÃO JOÃO BATISTA

Hoje, Dia Nacional do Migrante, a 
Igreja celebra a festa da Nativida-
de de João Batista. Uma figura im-
ponente, que recebe de Jesus um 
elogio extraordinário: dos nascidos 
de mulher não há nenhum maior 
do que ele (Lc 7, 28). Vamos procu-
rar entender os motivos que leva-
ram Jesus a fazer essa afirmação. 
Hoje celebramos o seu nascimen-
to, quando normalmente celebra-
mos a festa santos relacionada 
com a data de sua morte. Essa 
prerrogativa se deve ao fato de 
que João Batista recebeu a graça 
divina e foi santificado ainda no 
ventre de sua mãe, Santa Isabel. 
No momento da visita de Maria à 
casa de sua prima Isabel, João Ba-
tista, que ainda estava no ventre de 
sua mãe, manifestou a chegada do 
Salvador dando pulos de alegria: 
assim que a voz da tua saudação 
chegou aos meus ouvidos, a crian-
ça estremeceu de alegria no meu 
seio (Lc, 1,44). Ou seja, João Batis-
ta foi santificado antes de nascer, 
pela chegada de Jesus, também 
ainda não nascido. Porque essa 
era a missão para a qual foi criado. 
Ele é o Batista: não foi batizado e, 
quando chegou o momento, bati-
zou o Senhor Jesus no Jordão. Ele 
também é considerado último e o 

maior dos profetas, porque foi ele 
quem indicou o Messias. João re-
presenta a linha divisória entre os 
dois Testamentos: E tu, menino, se-
rás chamado profeta do Altíssimo, 
porque precederás o Senhor e lhe 
prepararás o caminho, para dar ao 
seu povo conhecer a salvação, pelo 
perdão dos pecados (Lc 1, 76).
A sua missão caracteriza-se so-
bretudo por ser o precursor, 
aquele que anuncia a chegada 
do Messias. João está sempre 
dirigido a Cristo. A pregação do 
Precursor estava em perfeita har-
monia com a sua vida austera e 
mortificada: Fazei penitência por-
que o reino de Deus está próximo 
(Mt 3,2). Estas palavras causaram 
forte impressão em a toda região 
e, em breve, João se viu rodeado 
por um numeroso grupo de dis-
cípulos. Vinham a ele multidões 
de todas as partes. João tem uma 
palavra que converte, que colo-
ca as pessoas diante de sua res-
ponsabilidade. Pelo zelo com que 
recebe as pessoas, a festa de São 
João Batista foi escolhida pela 
Igreja para a celebração do Dia 
Nacional do Migrante.

Dom Carlos Lema Garcia
Bispo Auxiliar de São Paulo
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CANTO DE COMUNHÃO
(Fx 13)

1717

Houve um homem enviado por 
Deus / para ser testemunha da luz. 
/ João Batista, uma voz no deserto 
/ anunciando o Messias Jesus.
1. Bendito o Deus de Israel, / que 
a seu povo visitou / e deu-nos li-
bertação, / enviando um Salvador, 
/ da casa do rei Davi, / seu ungido 
servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas / des-
de os tempos mais antigos, / quis 
libertar o seu povo / do poder dos 
inimigos, / lembrando-se da aliança 
/ de Abraão e dos antigos.
3. Fez a seu povo a promessa / de 
viver na liberdade. / Sem medo e 
sem pavores / dos que agem com 
maldade / E sempre a ele servir / na 
justiça e santidade.
4. Menino, serás profeta / do Altís-
simo Senhor, / pra ir à frente aplai-
nando / os caminhos do Senhor, / 
anunciando o perdão / a um povo 
pecador.
5. É ele o Sol do Oriente / que nos 
veio visitar. / Da morte, da escuri-
dão / vem a todos libertar. / A nós, 
seu povo reunido, / para a paz faz 
caminhar.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Restaurados, ó Deus, à 
mesa do cordeiro divino, concedei 
que a vossa Igreja, alegrando-se 
pelo nascimento de são João Ba-
tista, reconheça no Cristo, por ele 
anunciado, aquele que nos faz re-
nascer. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO
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T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 

/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 

Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!
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