Igreja em Oração
Semanário litúrgico-catequético
23 de junho de 2022 – Ano “C” – São Lucas – Cor litúrgica: branco

Natividade de São João Batista
Solenidade
Missa do Dia

RITOS INICIAIS
Refrão Orante:
(De forma orante, repete-se algumas vezes)
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei
seduzir. Foste mais forte, tiveste poder.
Desfaleci sem forças pra lutar!
1. CANTO DE ABERTURA
1. Antes que eu te formasse dentro do seio de
tua mãe, antes que tu nascesses, 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!
R. Tenho que gritar, tenho que arriscar,
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 falarei. Entrego-te meu
povo, vai arrancar 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 estarei. É hora de lutar,
porque meu povo sofrendo está.
(L. e M.: Gilmer Torres Ruiz)
2. SAUDAÇÃO
CP. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
CP. A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3. INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO
L. (ou CP.): Irmãs e irmãos, celebramos
solenemente o nascimento de São
João Batista. João foi o maior de todos
os profetas e apontou para o Cordeiro
de Deus: Jesus Cristo – o Sol nascente
que vem nos iluminar. Sua vocação
profética, desde o ventre materno,
reveste-se de fatos extraordinários que
preparam o nascimento de Jesus. João
Batista é precursor de Cristo com a
palavra e com a vida.

4. ATO PENITENCIAL

Irmãos e irmãos, reconheçamos as
nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. (silêncio)
CP. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos e a vós, irmãos e
irmãs, que rogueis por mim a Deus,
nosso Senhor.
CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
T. Amém.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
CP. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
CP.

5. HINO DE LOUVOR (preferencialmente cantado)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por ele amados. Senhor
Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-

-poderoso: nós vos louvamos, nós vos
bendizemos, nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, 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 piedade
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.
6. ORAÇÃO DO DIA
CP. 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 Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
ALAVR
AL
ALA
LAV
L
AVRA
AV
A
Com profunda atenção e reverência,
ouçamos a voz do Senhor em sua
Palavra proclamada.
L.
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7. PRIMEIRA LEITURA – Is 49,1-6
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 tinha 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; entretanto 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 recupere 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 remanescentes
de Israel: eu te farei luz das nações,
para que minha salvação chegue até aos
confins da terra”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL – Sl 138(139)

Eu vos louvo e vos dou graças, ó
Senhor, porque de modo admirável
me formastes!
1. 1Senhor, vós me sondais e conheceis,
†/ 2sabeis quando me sento ou me
levanto; */ de longe penetrais meus
pensamentos;/ 3percebeis quando me
deito e quando eu ando, */ os meus
caminhos vos são todos conhecidos. R.
2. 13Fostes vós que me formastes as
entranhas, */ e no seio de minha mãe
vós me tecestes./ 14aEu vos louvo e vos
dou graças, ó Senhor, */ bporque de
modo admirável me formastes! R.
3. 14cAté o mais íntimo, Senhor me
conheceis; */ 15nenhuma sequer de
minhas fibras ignoráveis,/ quando
eu era modelado ocultamente, */ era
formado nas entranhas subterrâneas. R.
R.

9. SEGUNDA LEITURA – At 13,22-26
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo disse: 22Deus
fez surgir Davi como rei e assim
testemunhou a seu respeito: “Encontrei
Davi, filho de Jessé, homem segundo

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 batismo 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 desamarrar
as sandálias”. 26Irmãos, descendentes de
Abraão, e todos vós que temeis a Deus,
a nós foi enviada esta mensagem de
salvação. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – Lc 1,76
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Serás chamado, ó menino, o

profeta
do Altíssimo: irás diante do Senhor,
preparando-lhe os caminhos. R.
11. EVANGELHO – Lc 1,57-66.80
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP.  Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
57Completou-se o tempo da gravidez
de Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os
vizinhos e parentes ouviram dizer como
o Senhor 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, porém, 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 pediu uma tabuinha, e
escreveu: “João é o seu nome”. E
todos ficaram admirados. 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 Judeia.
66E todos os que ouviam a notícia,
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 ao dia em que
se apresentou publicamente a Israel.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
12. HOMILIA
13. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Apostólico)

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus; está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir
a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na Santa Igreja Católica;
na comunhão dos santos; na remissão
dos pecados; na ressurreição da carne; na
vida eterna. Amém.
14. PRECES DA COMUNIDADE
CP. Irmãs e irmãos, imploremos a Deus
Pai com as nossas humildes preces:
(Resposta cantada ou rezada)
R. Edificai, Senhor, a vossa Igreja!

Vós que manifestastes a vossa
misericórdia enviando o profeta João
Batista para preparar o caminho de
Cristo, aumentai sempre a fé da vossa
Igreja, nós vos pedimos.
2. Fortalecei em nós a vocação batismal
de ser profetas no mundo: anunciando
os sinais do vosso Reino e denunciando
todo tipo de injustiça, nós vos pedimos.
3. Suscitai em vossa Igreja mais homens
e mulheres dispostos a anunciar o
Evangelho de Jesus e o compromisso
que dele decorre, nós vos pedimos.
4. Abençoai a todas as comunidades,
grupos e famílias que hoje festejam o
nascimento de João Batista, para que
sejam iluminadas e protegidas de todos
os males, nós vos pedimos.
1.

(Outras intenções preparadas pela equipe)

CP. Senhor, iluminai o vosso povo para que

possa obter tudo quanto lhe concedestes
pedir, confiando na intercessão de São João
Batista. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
STICA
CA
15. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Um dia, lá na Judeia, um homem
chamado João, clamava no deserto, que
era urgente a conversão. (bis)
R. Viva João Batista! Viva o precursor!
Porque João Batista anunciou o Salvador! (bis)
2. João denunciava os crimes a todos: ao
rei e ao plebeu, dizendo que o Messias
traz justiça ao Reino seu. (bis)
3. O rosto de João ardia, a sua palavra
era a espada: “Mudai de vida, todos,
preparai de Deus a estrada!”. (bis)
1.

16. CONVITE À ORAÇÃO
CP. Orai, irmãos e irmãs, para que o
nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
CP. 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 Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (MR, p. 478)
(Prefácio: A missão do Precursor – MR, p. 601)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
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. Proclamamos,
hoje, as maravilhas que operastes em São
João Batista, precursor de vosso 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 Cordeiro redentor.
Batizou o próprio autor do Batismo, nas
águas assim santificadas e, derramando

seu sangue, mereceu dar o perfeito
testemunho de Cristo. Por essa razão,
unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos
aclama-mos, jubilosos, cantando (dizendo)
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus
do universo! O céu e a terra proclamam
a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do
Senhor! Hosana nas alturas!
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai, pois,
estas oferendas, derramando sobre elas
o vosso Espírito, a fim de que se tornem
para nós o Corpo e  o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
CP. Estando para ser entregue e
abraçando livremente a paixão, 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 SANGUE DA
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
CP. Eis o mistério da fé.
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho, nós
vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e
o cálice da salvação; e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar
aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
CC. E nós vos suplicamos que,
participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja
que se faz presente pelo mundo inteiro:
que ela cresça na caridade, com o Papa
Francisco, com o nosso bispo N., e todos
os ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos

irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós, na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu
esposo, com os santos Apóstolos e todos
os que neste mundo vos serviram, a fim
de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
CP. 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.
T. Amém.
19. RITO DA COMUNHÃO

Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer:
T. Pai nosso...
CP. Livrai-nos...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre.
CP. Senhor Jesus Cristo...
T. Amém.
CP. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
CP. Irmãos e irmãs, saudai-vos em
Cristo Jesus.
T. (cantado) 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, dai-nos a paz.
CP. Felizes os convidados para o Banquete
nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
CP.

20. CANTO DE COMUNHÃO
R. Houve um homem enviado por
Deus para ser testemunha da luz: João
Batista, uma voz no deserto anunciando
o Messias Jesus!
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Bendito o Deus de Israel que seu povo visitou e deu-nos
libertação, enviando um Salvador, da casa do rei Davi, seu
ungido servidor.
R. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha
da luz: João Batista, uma voz no deserto anunciando o
Messias Jesus!
2. Cumpriu a voz dos profetas, desde 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 medos
e sem pavores dos que agem com maldade e sempre a Ele
servir, na justiça e santidade.
4. Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor, pra ir à frente
aplainando os caminhos do Senhor, anunciando o perdão a
um povo pecador.
5. É Ele o Sol Oriente que nos veio visitar, da morte da
escuridão vem a todos libertar. A nós seu povo remido, para a
paz faz caminhar.
1.

(L.: D. R. | M.: Fr. J. A. Fontanella)
(Momento de silêncio)

21. DEPOIS DA COMUNHÃO

Oremos. (silêncio) Restaurados, ó Deus, à mesa do
Cordeiro divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se
pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo,
por ele anunciado, Aquele que nos faz renascer. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.

CP. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

24. CANTO FINAL (a ser escolhido pela equipe)
SUGESTÕES PARA A EQUIPE DE CELEBRAÇÃO
1. Atenção: nas dioceses, cidades e comunidades religiosas onde

São João Batista for o padroeiro, celebra-se sua solenidade
no dia 24 de junho, sexta-feira, e a solenidade do Sagrado
Coração de Jesus é antecipada para o dia 23, quinta--feira, até
a Hora Nona, inclusive. (Diretório da Liturgia 2022 – CNBB)
2. Pode-se preparar uma imagem ou estandarte de São João
Batista e ser colocado em um lugar de destaque, desde que
não tire a centralidade do Altar e da Mesa da Palavra.
3. A equipe de liturgia prepara a celebração levando em conta
os ministérios, os cantos etc.
4. Para ter acesso às cifras e aos áudios dos
cantos da Missa: aponte a câmera do seu
celular para o QR code ao lado ou acesse
edicoescnbb.blog.

CP.

MISSA VESPERTINA DA VIGÍLIA
Celebra-se esta Missa na tarde do dia 22 de junho (este ano),
antes ou depois das primeiras Vésperas da Solenidade.

1. ORAÇÃO DO DIA

Concedei, Deus todo-poderoso, que a vossa família siga
pelo caminho da salvação, e, atenta às exortações de São João
Batista, chegue ao Redentor que ele anunciou. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

CP.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS (caso necessário)
23. BÊNÇÃO FINAL (MR, p. 528)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a
festa de São João Batista, vos abençoe, vos proteja de todo o
mal e vos confirme na paz.
T. Amém.
CP. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Batista
a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu
Evangelho.
T. Amém.
CP. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu
um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar
na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor.
T. Amém.
CP. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho  e
Espírito Santo.
T. Amém.
Direção-Geral: Mons. Jamil Alves de Souza
Organização: Frei Telles Ramon, O. de M.
Edição: João Vítor Gonzaga Moura
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2. LITURGIA DA PALAVRA

Primeira Leitura: Jr 1,4-10
Salmo Responsorial: Sl 70(71),1-2.3-4a.5-6ab e 17 (R. 6b)
Segunda Leitura: 1Pd 1,8-12
Evangelho: Lc 1,5-17
3. SOBRE AS OFERENDAS

Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas do vosso povo
na festa de São João Batista, e concedei-nos realizar, por uma
vida devotada ao vosso serviço, a oblação que celebramos no
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.

CP.

Prefácio próprio, mesmo da Missa do Dia.

4. DEPOIS DA COMUNHÃO
CP. Saciados por esta Eucaristia, sejamos acompanhados pela

oração de São João Batista; ele nos torne propício o vosso
Filho, que ele apontou como o Cordeiro que tira o pecado do
mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

Edições CNBB
SAAN, Quadra 3, Lotes 590/600 CEP: 70.632-350 - Zona Industrial – Brasília-DF
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