
FESTA DO BATISMO DO SENHOR 

9 de janeiro 

OFÍCIO DA MANHÃ 

 

1. CHEGADA - silêncio - oração pessoal... 

2. ABERTURA  

- Estes lábios meus, vem abrir, Senhor, (bis) 
  cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis) 
- Venham, adoremos Cristo, Salvador! (bis) 

  Hoje, lá no rio Jordão, se manifestou! (bis)  
- O Senhor é Rei, na terra alegria, (bis) 

  sua justiça e glória o céu anuncia! (bis) 
- A luz se levanta, justos, a cantar! (bis) 
  Alegres no Senhor, oh! venham celebrar! (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis 
  Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
- Aleluia irmãs, aleluia irmãos, (bis) 

  Ao Cristo, Filho amado, nossa saudação. (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Encerrando o tempo do natal, recordamos o dia em que Jesus foi 
batizado e manifestou-se publicamente a suaadesão ao Pai, como servo 
da sua confiança, a serviço do seu reino no mundo. Ao celebrar esta 

festa nós a nossa adesão a Jesus, no seguimento do seu evangelho. 

4. HINO 

1. Nas águas do rio Jordão / Jesus por João foi batizado 

   mergulha em nossa humanidade / nos faz um povo libertado. 

2. Os céus se abriram para ele / e o Espírito o consagrou. 
  A voz do Pai se Fez ouvir: / "meu Filho amado", o declarou! 

3. Com ele hoje mergulhamos / nas águas da libertação, 
   na voz do Pai e no Espírito, / a força em nossa missão. 

5. SALMO 29(28)  

Do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado. 
(Mateus 3,17). 

Nas águas do Jordão mergulhados, 

fomos batizados no Espírito Santo. 



- Filhos de Deus, tributai ao Senhor, 

  tributai-lhe a glória e o poder! 
- Dai-lhe a glória devida ao seu nome; 

  adorai-o com santo ornamento! 

- Eis a voz do Senhor sobre as águas, 
  Eis a voz do Senhor com poder! 

- Eis a voz do Senhor majestosa, 
  Sua voz no trovão reboando! 

- Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, 

  o Senhor quebra os cedros do Líbano. 
- Faz o Líbano saltar qual novilho 

  e o Sarion como um touro selvagem! 

- Eis a voz do Senhor lança raios,  
  voz de Deus faz tremer o deserto, 

- Voz de Deus que contorce os carvalhos,  
  no seu templo os fiéis bradam: "Glória!" 

- É o Senhor que domina os dilúvios, 

  o Senhor reinará para sempre. 
- Que o Senhor fortaleça o seu povo, 

  e abençoe com a paz o seu povo! 

- Glória ao Deus presente em toda a terra, 
  a Jesus que o Pai nos enviou, 

- ao Espírito, de Deus amor materno, 
  toda graça, toda honra e louvor. 

6. LEITURA BÍBLICA – Leituras da festa.  Ou: Isaías 61,1-2a e c.3:  

Leitura do profeta Isaías. – O  Espírito  do Senhor está sobre 
mim, porque me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos 
pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação 

aos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o 
ano da graça do Senhor, para consolar os aflitos de Sião, para 

transformar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu 
abatimento em roupa de gala. – Palavra do Senhor. 

Responso 

Cristo Filho do Deus vivo / tem piedade e compaixão 
Cristo Filho do Deus vivo / tem piedade e compaixão 

Tu que hoje apareceste – tem piedade e compaixão 



Abre a fonte de água viva – tem piedade de compaixão 

Glória ao Pai e ao Filho, / e ao Espírito Santo. 
Cristo Filho do Deus vivo / tem piedade e compaixão 

7. LEITURA PATRÍSTICA 

Dos Sermões de São Gregório de Nazianzo, bispo 
 (Séc. IV) 

O batismo de Cristo 
Cristo é iluminado no batismo, recebemos com ele a luz; Cristo é 
batizado, desçamos com ele às águas para com ele subirmos. 

João batiza e Jesus se aproxima; talvez para santificar igualmente aquele 
que o batiza e, sem dúvida, para sepultar nas águas o velho Adão. Antes 

de nós, e por nossa causa, ele que é Espírito e carne santificou as águas 
do Jordão, para assim nos iniciar nos sacramentos mediante o Espírito e 
a água. 

João reluta, Jesus insiste. Eu é que devo ser batizado por ti (cf. Mt 3,14), 
diz a lâmpada ao Sol, a voz à Palavra, o amigo ao Esposo, diz o maior 
entre todos os nascidos de mulher ao Primogênito de toda criatura, 

aquele que estremecera de alegria no seio materno ao que fora adorado 
no seio de sua Mãe, o que era e seria precursor ao que já tinha vindo e de 

novo há de vir.  (...) 
Jesus sai das águas, elevando consigo o mundo que estava submerso, e 
vê abrirem-se os céus de par em par, que Adão tinha fechado para si e 

sua posteridade, assim como o paraíso lhe fora fechado por uma espada 
de fogo. (...) 
Veneremos hoje o batismo de Cristo e celebremos dignamente esta festa. 

(...) 
Sede como luzes no mundo, isto é, como uma força vivificante para as 
outras pessoas.  

 

8. MEDITAÇÃO - silêncio – partilha… 

9. CÂNTICO DE ZACARIAS  

10. PRECES 

Oremos ao nosso Salvador que quis ser batizado no Jordão: 

Ouve-nos amado, Senhor. 

- Filho amado do Pai, no Jordão revelaste o mistério da tua vocação 
como servo de Deus, firma nossos corações no serviço do seu reino. 



- Filho amado do Pai, por teu batismo santificaste toda a criação, renova 

em teu amor todo o universo.   

- Filho amado do Pai, sendo batizado assumiste a nossa humanidade, 

escuta o grito de socorro de todos os que sofrem. 

  Preces espontâneas... 

 Pai nosso... Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.   

Oração 

Ó Deus do universo, bendito sejas pela revelação do teu amor na voz que 
se fez ouvir sobre Jesus no Jordão e por mergulharmos com ele, nas 

águas da nova aliança. Reaviva em nós a alegria e o vigor do nosso 
batismo. Dá-nos a graça de acolhermos a energia amorosa do teu 
Espírito e de expressarmos toda a nossa adesão ao teu Filho amado na 

compaixão com os pobres e pequenos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.   

11. BÊNÇÃO 

O Deus, que abriu o céu sobre Jesus, nos faz ouvir a sua voz e caminhar 

sempre no seu amor. Amém. 
- Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
  Para sempre seja louvado. 
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