BATISMO DO SENHOR
LEITURA I Is 42, 1-4.6-7
«Eis o meu servo, enlevo da minha alma»
Leitura do Livro de Isaías
Diz o Senhor:
«Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito,
para que leve a justiça às nações.
Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
proclamará fielmente a justiça.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam.
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te
e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 28 (29
Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.
Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.
A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,

a voz do Senhor é majestosa.
A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.

LEITURA II
Atos 10, 34-38
«Deus ungiu-O com o Espírito Santo»
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Na verdade,
eu reconheço que Deus não faz aceção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do batismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio,
porque Deus estava com Ele».
Palavra do Senhor.

ALELUIA cf. Mc 9, 6
Refrão: Aleluia. Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

EVANGELHO
Mc 1, 7-11
«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus a minha complacência»

+ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
João começou a pregar, dizendo:
«Vai chegar depois de mim
quem é mais forte do que eu,
diante do qual eu não sou digno de me inclinar
para desatar as correias das suas sandálias.
Eu batizo na água,
mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo».
Sucedeu que, naqueles dias,
Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi batizado por João no rio Jordão.
Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se
e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele.
E dos céus ouviu-se uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado,
em Ti pus toda a minha complacência».
Palavra da Salvação.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Oremos a Jesus, o Filho de Maria,
pedindo-Lhe, para todos os homens e mulheres,
a graça da fé e do Batismo,
dizendo, com alegria:
Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
1. Pelos batizados que vivem a sua fé,
pelos que a abandonaram e esqueceram
e por aqueles que nunca a praticaram,
oremos ao Filho de Deus Pai.
2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
pelas crianças renascidas no Batismo
e por aquelas a quem ninguém fala de Deus,
oremos ao Filho de Maria.
3. Pelos cristãos que ajudam os mais pobres,
pelos que levam os pesos dos mais fracos

e pelos que não quebram a cana já fendida,
oremos a Jesus, o Salvador.
4. Pelos homens que se deixam guiar pelo Espírito,
pelos que servem com amor a santa Igreja
e por aqueles que não creem em Deus,
oremos a Jesus de Nazaré.
5. Por todos os batizados desta Paróquia,
pelos que não vêm à nossa assembleia
e por aqueles que o Pai chamou para o seu reino,
oremos ao Messias do Senhor.
(Outras intenções: os que vão ser batizados na Páscoa; fiéis defuntos...).
Senhor Jesus Cristo,
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
o dom e a alegria do Batismo,
para que, ao chamarmos a Deus nosso Pai,
nos sintamos, de verdade, filhos seus.
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

