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RITOS INICIAIS

1. CHEGADA
(silêncio, oração, refrão orante)

Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei 
seduzir. Foste mais forte, tiveste poder. 
Desfaleci sem forças pra lutar!
(Terminado o refrão, todos fi cam de pé e iniciam o canto 

de abertura, enquanto se faz uma procissão com a cruz, 

acompanhada de duas velas)

2. 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 
edifi car, 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)

3. SAUDAÇÃO
M. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém. 

M. 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.

4. INTRODUÇÃO AO MISTÉRIO CELEBRADO
(Com breves palavras, o(a) animador(a) acolhe 

as pessoas, introduz o sentido da celebração e 

convida a assembleia a lembrar fatos marcantes 

da vida pessoal, da comunidade e do mundo:)
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.

5. ATO PENITENCIAL
M. Irmãos e irmãos, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios. (silêncio)

M. 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.
M. Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.
M. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

M. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
M. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

6. 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 
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 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.

7. ORAÇÃO DO DIA
M. Oremos. (silêncio) Ó Deus, que 
suscitastes São João Batista, a fi m 
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.

Natividade de São João Batista
Solenidade
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LITURGIA DA PALAVRA

8. INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

R. (cantado) A nós descei, Divina Luz. A 
nós descei, Divina Luz. Em nossas almas 
acendei o amor, o amor de Jesus. (bis)

9. 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 afi ada, protegeu-me à sombra 
de sua mão e fez de mim uma fl echa 
aguçada, escondida em sua aljava, 3e 
disse-me: “Tu és o meu Servo, Israel, 
em quem serei glorifi cado”. 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 
confi ns da terra”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

10. SALMO RESPONSORIAL – Sl 138(139)

R. 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 fi bras ignoráveis,/ quando 
eu era modelado ocultamente, */ era 
formado nas entranhas subterrâneas. R.

11. 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, fi lho 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.

12. 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.

13. EVANGELHO – Lc 1,57-66.80

M. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
M. 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 fi lho. 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 fi zeram 
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 fi caram admirados. 64No mesmo 
instante, a boca de Zacarias se abriu, sua 
língua se soltou, e ele começou a louvar 
a Deus. 65Todos os vizinhos fi caram 
com medo, e a notícia espalhou-se por 
toda a região montanhosa da Judeia. 

66E todos os que ouviam a notícia, 
fi cavam 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.

14. PARTILHA DA PALAVRA (sugestões na p. 4)

15. 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 crucifi cado, 
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.

16. PRECES DA COMUNIDADE
M. Irmãs e irmãos, imploremos a Deus 
Pai com as nossas humildes preces:
(Resposta cantada ou rezada)

R. Edifi cai, Senhor, a vossa Igreja!

1. 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.
(Outras intenções preparadas pela equipe)
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M. Senhor, iluminai o vosso povo 
para que possa obter tudo quanto 
lhe concedestes pedir, confi ando na 
intercessão de São João Batista. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. COLETA FRATERNA
(É o momento de trazer donativos ou o dízimo para as 

necessidades da comunidade, enquanto a assembleia canta:)

1. 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)

AÇÃO DE GRAÇAS

18. LOUVOR
(O Ministro motiva a comunidade a expressar os seus 

louvores e, depois, segue:)

M. Irmãs e irmãos, unamo-nos em 
louvor e ação de graças neste dia solene 
do nascimento de São João Batista, 
sinal amoroso de Deus em nosso meio:
(Resposta cantada ou rezada)

T. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
M. Bendito sejais, ó nosso Deus, 
pelo vosso nome, que tudo nos dais 
generosamente e por este dia no qual 
recordamos o testemunho de João 
Batista, o precursor do vosso Filho Jesus.
T. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
M. Ele, ainda no seio materno, exultou 
com a chegada do Salvador do mundo. 
Ele, por sua vida simples e despojada, 
anunciou a chegada do Messias de 
Deus, que veio iluminar a todo ser 
humano.
T. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
M. Foi ele quem mostrou o Cordeiro 
redentor que tira o pecado do mundo. 
Ele batizou o autor do Batismo nas 
águas do Jordão e mereceu dar o 
perfeito testemunho de Cristo com sua 
própria vida.

T. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
M. Derramai sobre nós a força do vosso 
Espírito Santo e fortalecei-nos no dom 
da profecia que anuncia o vosso Reino e 
denuncia as injustiças.
T. Glória a vós, Senhor, graças e louvor!
M. Recebei, ó Deus, este louvor de 
gratidão pelos vossos sinais realizados 
entre nós. Bendito sejais o vosso nome 
que fez prodígios na vida de São João 
Batista. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITO SEM COMUNHÃO EUCARÍSTICA

19. ORAÇÃO DO SENHOR

M. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Pode ser realizada também em momentos diferenciados 

– Doc. 108, n. 95)

M. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
M. Saudai-vos, irmãos e irmãs, na paz 
de Cristo.
(Todos se cumprimentam, conforme o costume local, sem canto)

21. ORAÇÃO
M. Oremos. (silêncio) Restaurados, ó Deus, 
pela vossa Palavra, 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.

RITO COM COMUNHÃO EUCARÍSTICA

22. ORAÇÃO DO SENHOR

(Estando todos de pé, em silêncio, busca-se a âmbula com 

o Pão Consagrado, coloca-se sobre o altar)

M. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

23. SAUDAÇÃO DA PAZ
(Pode ser realizada também em momentos diferenciados 

– Doc. 108, n. 95)

M. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.

M. Saudai-vos, irmãos e irmãs, na paz 
de Cristo.
(Todos se cumprimentam, conforme o costume local, sem canto)

24. COMUNHÃO
M. Felizes os convidados para o 
Banquete nupcial do Cordeiro.
(Mostrando e elevando o Pão consagrado:)

M. 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).

25. 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!
1. Bendito o Deus de Israel que seu povo 
visitou  e deu-nos libertação,  enviando 
um Salvador, da casa do rei Davi,  seu 
ungido servidor.
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.
6. Ao nosso Pai demos glória e a 
Jesus louvor, também louvor e glória, 
igualmente ao Espírito que vem.  Que 
nosso louvor se estenda  hoje, agora e 
sempre. Amém.
(L.: D. R. | M.: Fr. J. A. Fontanella)

(Momento de silêncio)

26. ORAÇÃO
M. Oremos. (silêncio) Restaurados, ó Deus, 
pela vossa Palavra, 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.
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RITOS FINAIS

27. BREVES AVISOS (caso necessário)

28. BÊNÇÃO FINAL

M. O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a 
festa de São João Batista, nos abençoe, nos proteja de todo o 
mal e nos confi rme na paz.
T. Amém.
M. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Batista a 
força renovadora da Páscoa, nos torne testemunhas do seu 
Evangelho.
T. Amém.
M. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu 
um sinal de solidariedade fraterna, nos torne capazes de criar 
na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor.
T. Amém.
M. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
M. Em nome do Senhor, vamos em paz e o Senhor nos 
acompanhe.
T. Graças a Deus!

29. CANTO FINAL (a ser escolhido pela equipe de canto)

SAUDAÇÃO À MÃE DO SENHOR

M. Chegando ao fi nal desta celebração, saudemos a Mãe do 
Senhor:
R. Ave, Rainha do céu; ave, dos anjos Senhora; ave, raiz, ave, 
porta; da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, 
as outras seguem-te após; nós te saudamos: adeus! E pede a 
Cristo por nós! Virgem Mãe, ó Maria!

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. A equipe de liturgia prepara a celebração levando em conta 
os ministérios, os cantos etc.
3. 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.
4. Para ter acesso às cifras e aos áudios dos 
cantos: aponte a câmera do seu celular para o 
QR code ao lado, ou acesse edicoescnbb.blog.

MEDITANDO A PALAVRA DE DEUS
Na primeira leitura, ao Servo do Senhor são atribuídas duas 
caraterísticas, apresentadas pelo Evangelista Lucas, que 
correspondem à fi gura do profeta João Batista: a vocação ao 
profetismo anterior ao nascimento ( Jr 1,5) e a proteção do 
Altíssimo, simbolizada pela sombra da mão, que repousa sobre 
o servo e sobre João (Is 49,2; Lc 1,66.80). Entre os evangelistas, 
Lucas é o único que narra o nascimento de João Batista, último 
profeta do Antigo Testamento e precursor do Senhor, o Profeta 
por excelência. Isabel e Zacarias insistem que “João é o seu 
nome” (Lc 1,63)! O nome João signifi ca “Deus é o dom da 
graça”. A declaração de Zacarias de que o menino teria esse 
nome causou espanto nos vizinhos. Todos que ouviam sobre 
estes fatos se perguntavam: “O que virá a ser este menino?”. 
A resposta vem do próprio Zacarias, no conhecido cântico do 
Benedictus (Lc 1,68-79): “E tu, menino, serás chamado profeta 
do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os 
seus caminhos” (Lc 1,76-79). João é o sinal de que a ação 
redentora de Deus estava para se iniciar em Jesus, “Deus 
salvador”. João anuncia e prepara o povo para a chegada do 
“dom da graça divina” em Jesus, o Messias esperado. Os Atos 
dos Apóstolos delineiam bem a missão conferida e cumprida 
por João. Antes que a salvação se manifestasse em Jesus, “João 
pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. 
Estando 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’”.

IGREJA NO BRASIL
São João Batista

Jesus, no começo do seu ministério público, quis também, 
por humildade, misturando-se aos pecadores, ser batizado 
por João. João quis recusar, dizendo: “Eu é que preciso ser 
batizado por ti, e tu vens a mim?… Depois de ser batizado, 
Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito 
de Deus descer, como uma pomba e vir sobre ele. E do céu 
veio uma voz que dizia: ‘Este é o meu Filho amado; no qual 
eu me agrado’” (Mt 3,14,16-17). Assim, a virtude que mais 
sobressai em João Batista, além da sua humildade e penitência, 
é a fi rmeza de caráter, tão rara hoje em dia, quando muitos 
pensam ser virtude o saber “dançar conforme a música”, ser 
uma cana que pende de acordo com o vento das opiniões, o 
pautar a vida pelo que dizem ou acham e não pela consciência 
reta, voz de Deus em nosso coração. João Batista foi fi el 
imitador de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que, como 
disse o poeta João de Deus, “morreu para mostrar que a gente 
pela verdade se deve deixar matar”. Que São João Batista nos 
proteja e defenda nessa pandemia.

Dom Fernando Arêas Rifan
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