Domingo depois do dia 6 de Janeiro

BAPTISMO DO SENHOR
Festa

Vésperas I
Hino: como nas Vésperas II.
Salmodia
Salmos e cântico das Vésperas I da Epifania.

Ant. 1		 João Baptista apareceu no deserto, a baptizar e
a pregar um baptismo de penitência para a remissão dos pecados.
Ant. 2
Eu baptizo-vos em água, Ele vos baptizará no
Espírito Santo e no fogo.
Ant. 3		 Depois de ser baptizado, Jesus subiu da água e
abriram-se os céus.
Leitura breve

Actos 10, 37-38

Vós sabeis o que sucedeu em toda a Judeia, a começar pela
Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu pelo
Espírito Santo e pela fortaleza Jesus de Nazaré, que passou
fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo
demónio; porque Deus estava com Ele.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Senhor Deus, escutai a voz do vosso povo.
Senhor Deus, escutai a voz do vosso povo.
Abri-lhes a fonte das águas vivas.
Escutai a voz do vosso povo.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Senhor Deus, escutai a voz do vosso povo.

		
VÉSPERAS I

Ant. Magnif.		 O Salvador quis ser baptizado para renovar o homem velho, restaurando pela água a natureza humana
corrompida e revestindo-a com a sua veste imortal.
Preces
Oremos ao nosso Redentor, baptizado por João Baptista nas
águas do Jordão, e digamos:
Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito.
Cristo, servo de Deus, em quem o Pai põe toda a sua complacência,
— enviai sobre nós o vosso Espírito.
Cristo, eleito de Deus, que não quebrais a cana já fendida nem
apagais a torcida que ainda fumega,
— tende compaixão de todos os que Vos procuram de coração
sincero.
Cristo, Filho de Deus, a quem o Pai escolheu como nova aliança e luz das nações,
— abri, pelo Baptismo, os olhos dos que não têm fé.
Cristo, salvador dos homens, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para salvação do mundo,
— fazei que todos os homens Vos conheçam e acreditem em
Vós, para alcançarem a vida eterna.
Cristo, nossa esperança, que conduzis à luz da salvação os povos que jazem nas trevas,
— recebei no vosso reino os nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente
a Cristo como vosso amado Filho quando era baptizado nas
águas do rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre Ele, concedei aos vossos filhos adoptivos, renascidos pela água e pelo
Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso
amor. Por Nosso Senhor.

BAPTISMO DO SENHOR

Invitatório
Ant. Cristo é o Filho muito amado, em quem o Pai põe as
suas complacências: Vinde, adoremos.
Salmo invitatório.

Laudes
Hino
Erguei-vos, que vem o Senhor!
A voz do profeta anuncia
Aos que O procuram no deserto:
Erguei-vos, que vem o Senhor!
O Reino de Deus se aproxima!
Erguei-vos, que vem o Senhor!
Em nós a esperança renasce
Ao ver cumpridas as promessas.
Erguei-vos, que vem o Senhor!
Endireitai suas veredas!
Erguei-vos, que vem o Senhor!
Nossos corações estremecem
E surgem cantos de alegria.
Erguei-vos, que vem o Senhor!
Lavai-vos dos vossos pecados!
Erguei-vos, que vem o Senhor!
Na água João vos baptiza
Como sinal de penitência.
Erguei-vos, que vem o Senhor!
É Ele, em verdade, o Messias!
Erguei-vos, que vem o Senhor!
No Espírito Santo e no fogo
Baptizará os que O seguirem.
Erguei-vos, que vem o Senhor!
É Ele o Salvador do mundo!

		
LAUDES

Salmodia
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 O soldado baptiza o seu Rei; o servo, o seu Senhor; João Baptista, o Salvador. A água do Jordão estremece,
a pomba dá testemunho, a voz do Pai declara: «Este é o meu
Filho».
Ant. 2		 As águas do Jordão foram santificadas, quando
Cristo manifestou ao mundo a sua glória. Bebei com alegria
das fontes do Salvador. Cristo, nosso Deus, santificou a criação
inteira.
Ant. 3		 Nós Vos glorificamos, Senhor Deus e Redentor,
que no fogo do Espírito purificais o pecado dos homens.
Leitura breve

Is 61, 1-2a

O Espírito do Senhor Deus está sobre Mim, porque o Senhor Me ungiu e Me enviou a anunciar a boa nova aos humildes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção
aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da
graça do Senhor.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.
Vós que hoje Vos manifestastes aos homens.
Tende piedade de nós.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós.

Ant. Bened. Cristo é baptizado e o mundo inteiro se purifica. O Senhor nos deu o perdão dos pecados. Purifiquemo-nos
todos pela água e pelo Espírito Santo.
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Preces
Oremos ao nosso Redentor, baptizado por João Baptista nas
águas do Jordão, e digamos:
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, que fizestes brilhar sobre nós a luz da vossa Epifania,
— iluminai aqueles que hoje se encontrarem connosco.
Cristo, que recebestes o baptismo de João para nos ensinar o
caminho da humildade,
— concedei-nos o espírito de serviço para com todos os homens.
Cristo, que pelo vosso baptismo nos purificastes de todo o pecado e nos fizestes filhos de Deus Pai,
— concedei o Espírito de adopção a todos os que Vos procuram de coração sincero.
Cristo, que pelo vosso baptismo santificastes a criação inteira e
abristes aos homens as portas do vosso reino,
— fazei de todos nós mensageiros do Evangelho.
Cristo, que no vosso baptismo nos revelastes a Santíssima
Trindade,
— renovai o espírito de adopção no sacerdócio real do vosso
povo.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente
a Cristo como vosso amado Filho quando era baptizado nas
águas do rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre Ele, concedei aos vossos filhos adoptivos, renascidos pela água e pelo
Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso
amor. Por Nosso Senhor.

		
HORA INTERMÉDIA

Hora Intermédia
Hino
Pelo teu sangue marcados
Somos, Senhor, o teu povo;
No Espírito baptizados,
Recriaste-nos de novo.
Novo Moisés, entre as águas
O teu povo encaminhaste;
Das nossas penas e mágoas
No Fogo nos libertaste.
Eis o divino Cordeiro,
Que veio salvar o mundo
No pecado prisioneiro
Em sofrimento profundo.
És do Pai o eterno encanto,
És seu Filho bem-amado;
Cheio do Espírito Santo,
O vencedor do pecado!
Ó Santíssima Trindade,
Que Jesus Cristo revela,
Confirmai-nos na verdade,
Alimentai-nos com ela!
Se hoje é dia 7 de Janeiro, dizem-se os salmos do Domingo II. Se
não, os salmos do Domingo III.

Tércia
Ant. João opunha-se, dizendo a Jesus: Eu tenho de ser
baptizado por ti, e Tu vens ter comigo?
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Leitura breve

Is 11, 1-2a

Sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das
suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor: Espírito
de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.
V. Ele deve crescer
R. E eu diminuir.
Sexta
Ant. Respondeu-lhe Jesus: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Leitura breve

Is 42, 1

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.
V. Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
R. O meu eleito, enlevo da minha alma.
Noa
Ant. João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito de Deus
que descia como pomba e permanecia sobre Ele.
Leitura breve

Is 49, 6

Disse-me o Senhor: Não basta que sejas meu servo para
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes
de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha
salvação chegue até aos confins da terra.
V. Farei descer sobre Ele o meu Espírito,
R. Para que leve a justiça às nações.
Oração como nas Laudes.

		
VÉSPERAS II

Vésperas II
Hino
Nas margens do Jordão, junto ao deserto,
Bradou João e os homens se agitaram:
«Arrependei-vos, porque Se aproxima
Aquele que os Profetas anunciaram!».
Vinham de toda a parte da Judeia
E nas águas João os baptizava:
«Já no meio de vós está presente
Quem no fogo do Espírito vos lava!».
Vendo Jesus pedir o seu Baptismo,
Exclamou aos discípulos amados:
«Deus cumpriu a promessa: Eis o Cordeiro,
Que o mundo salvará dos seus pecados!».
«Eis o meu Filho, a minha complacência!».
Esta voz fez-se ouvir, vinda do Céu,
E sobre Cristo, como unção sagrada,
Visivelmente o Espírito desceu.
Louvemos a Santíssima Trindade,
Que junto do Jordão Se manifesta:
Baptiza-Se Jesus e a terra exulta,
A sua redenção cantando em festa.
Salmodia
Salmos e cântico das Vésperas II da Epifania.

Ant. 1		 Veio uma voz do Céu, ouviu-se a voz do Pai:
Este é o meu Filho muito amado. Escutai-O.
Ant. 2		 No rio Jordão, o nosso Salvador esmagou a cabeça da antiga serpente e libertou-nos a todos do seu poder.
Ant. 3		 Hoje nos é revelado um grande mistério: o Criador do universo purifica no rio Jordão os nossos pecados.
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Leitura breve

Actos 10, 37-38

Vós sabeis o que sucedeu em toda a Judeia, a começar pela
Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu pelo
Espírito Santo e pela fortaleza Jesus de Nazaré, que passou
fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo
demónio; porque Deus estava com Ele.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Este é O que veio pela água e pelo sangue.
Este é O que veio pela água e pelo sangue.
Jesus Cristo, nosso Senhor.
Este é O que veio pela água e pelo sangue.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Este é O que veio pela água e pelo sangue.

Ant. Magnif.		 Cristo Jesus amou-nos e purificou-nos
dos nossos pecados pelo seu Sangue, e fez de nós um reino de
sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele o poder e a glória para
sempre.
Preces
Oremos ao nosso Redentor, baptizado por João Baptista nas
águas do Jordão, e digamos:
Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito.
Cristo, servo de Deus, em quem o Pai põe toda a sua complacência,
— enviai sobre nós o vosso Espírito.
Cristo, eleito de Deus, que não quebrais a cana já fendida nem
apagais a torcida que ainda fumega,
— tende compaixão de todos os que Vos procuram de coração
sincero.
Cristo, Filho de Deus, a quem o Pai escolheu como nova aliança e luz das nações,
— abri, pelo Baptismo, os olhos dos que não têm fé.

		
VÉSPERAS II

Cristo, salvador dos homens, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para salvação do mundo,
— fazei que todos os homens Vos conheçam e acreditem em
Vós, para alcançarem a vida eterna.
Cristo, nossa esperança, que conduzis à luz da salvação os povos que jazem nas trevas,
— recebei no vosso reino os nossos irmãos defuntos.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente
a Cristo como vosso amado Filho quando era baptizado nas
águas do rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre Ele, concedei aos vossos filhos adoptivos, renascidos pela água e pelo
Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso
amor. Por Nosso Senhor.

Depois da festa do Baptismo do Senhor, começa o Tempo
Comum.

