
 
                

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Natividade de São João Batista 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° S/N - 24/06/2017 
   

Espaço celebrativo:  
1) sugerimos uma orna-
mentação com muitas 
flores brancas e folha-
gens. 2) na procissão de 
entrada, além da cruz e 
velas, um quadro ou es-
tandarte com a imagem 
de São João Batista cri-

ança, abraçando um Cordeiro. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(“O Profeta” CD Festas Liturgicas II – Faixa 10 
– Paulus ou consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015) 
 

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 onde enviar-te e o que te mando pro-
clamarás! 
 

Tenho que gritar, / tenho que arriscar, / 
ai de mim, se não o faço! / Como esca-
par de ti, / como calar / se tua voz arde 
em meu peito? / Tenho que andar, / te-
nho 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, des-
truirás 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 a 
teu lado Eu estarei. / É hora de lutar, por-
que meu povo sofrendo está. 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cris-

to, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

PR: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que 
tenha piedade de nós, pecadores (pausa). 
  

1. Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, / tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós! 
 

2. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis 
nossa fraqueza, / tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
 

3. Senhor, Filho de Deus, que vos 
tornastes obediente, / tende piedade de 
nós! Senhor, tende piedade de nós! 
 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS: Amém. 
 

3 – GLÓRIA   
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 10 - Paulus) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
A) E paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: B) nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, A) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, B) 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai, tende piedade de nós! A) Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a 
nossa súplica, tende piedade de nós! B) Só 
vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo salvador, A) com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. A-
B) À Santíssima Trindade demos glória 
para sempre. Amém! 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus, que suscitastes são João Ba-
tista a fim de preparar para o Senhor um 
povo perfeito, concedei á vossa Igreja as 
alegrias espirituais e dirigi nossos passos 
no caminho da salvação e da paz. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do 
Espírito Santo.   AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Is 49,1-6) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.  
– 1Nações marinhas, ouvi-me, povos dis-
tantes, prestai atenção: o Senhor chamou-
me antes de eu nascer, desde o ventre de 
minha mãe ele tinha na mente o meu no-
me; 2fez de minha palavra uma espada afi-
ada, 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 mi-
nhas forças sem fruto, inutilmente; entre-
tanto 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. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  138(139) 
 

(“Salmo 138” CD Festas Liturgicas II – Faixa 11 
– Paulus) 
 

Eu vos louvo e vos dou graças, ó Se-
nhor, / porque de modo admirável me 
formastes! 
 

1. Senhor, vós me sondais e conheceis, + 
sabeis quando me sento ou me levanto; / 
de longe penetrais meus pensamentos; / 
percebeis quando me deito e quando eu 
ando, / os meus caminhos vos são todos 
conhecidos. 
 

2. Fostes vós que me formastes as entra-
nhas, / e no seio de minha mãe vós me te-
cestes. / Eu vos louvo e vos dou graças, ó 
Senhor, / porque de modo admirável me 
formastes! 
 



‘ 

  

3. Até o mais íntimo, Senhor me conheceis; 
/ nenhuma sequer de minhas fibras ignorá-
veis, / quando eu era modelado ocultamen-
te, / era formado nas entranhas subterrâ-
neas. 
 

2ª LEITURA  (At 13,22-26) 
 

Leitura do Ato 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 Sal-
vador, que é Jesus. 24Antes que ele che-
gasse, João pregou um batismo de con-
versão 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 salva-
ção.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Lc 1,57-66) 
 
 

(“Aleluia, aleluia, aleluia!” CD Festas Liturgicas 
II – Faixa 12 – Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
 

1. Serás chamado, ó menino, / o profeta do 
altissimo: / Irás diante do Senhor, / prepa-
rando-lhes os caminhos. 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 57Completou-se o tempo da gravidez de 
Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os vizi-
nhos e parentes ouviram dizer como o Se-
nhor 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 chamas-
se. 63Zacarias pediu uma tabuinha, e es-
creveu: “João é o seu nome.” 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 Judéia. 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.  
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR: Elevemos ao Senhor Jesus nossas 
preces, dizendo: 
  

AS: Senhor, por intercessão de São Jo-
ão, ouvi-nos e atendei-nos. 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Tudo isso vos pedimos, Senhor Je-

sus, Vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos. 

 
AS: Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(“Bendito seja Deus Pai” CD Festas Liturgicas II 
– Faixa 13 – Paulus) 
 

1 – Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo pão que nós recebemos, / 
foi de graça e com amor. 
 

O homem que trabalha / faz a terra pro-
duzir. / O trabalho multiplica os dons / 
que nós vamos repartir. 
 

2 - Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo vinho que nós recebemos, / 
foi de graça e com amor.  
 

3 - E nós participamos / da construção do 
mundo novo / com Deus, que jamais des-
preza / nossa imensa pequenez. 
 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Ó Deus, acorremos ao altar com 
os nossos dons, celebrando com a de-
vida honra o nascimento de são João 
Batista, que anunciou a vinda do sal-
vador do mundo e o mostrou presente 
entre os homens. Por Cristo, nosso 
Senhor.    
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio próprio da solenidade (Missal p.     ) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos... 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo... 
   

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a!  

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(“Houve um homem enviado por Deus” CD Fes-
tas Liturgicas II – Faixa 14 – Paulus) 
 

Houve um homem enviado por Deus / 
para ser testemunha da luz. / João Ba-
tista, uma voz no deserto, / anunciando 
o Messias Jesus. 
 

1 - Bendito o Deus de Israel, / que a seu 
povo visitou / e deu-nos libertação / envi-
ando 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 medo 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 per-
dão / a um povo pecador. 
 

5 - É ele o Sol do Oriente / que nos veio 
visitar. / Da morte, da escuridão / vem a 
todos libertar / a nós, seu povo reunido, / 
para a paz faz caminhar. 
 

6 - Ao nosso Pai demos glória / e a Jesus, 
louvor também. / Louvor e glória, igual-
mente, / ao Espírito que vem. / Que nosso 
louvor se estenda / hoje, agora e sempre. 
Amém! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Restaurados, ó Deus, à mesa 
do Cordeiro divino, concedei que a 
vossa Igreja, alegrando-se pelo 
nascimento de são João Batista, 
reconheça em Cristo, por ele anun-
ciado, aquele que nos faz renascer. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 

 

 

 

IV - Ritos Finais 

 
11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 

 
12 - BÊNÇÃO FINAL 
 

(Hino de São João Batista ou consulte o Livro 
Cantando a Beleza da Vida – Edição de 2015)  
 

Bendito e louvado seja o glorioso São 
João / Que batizou a Jesus em as águas 
do Jordão! (2x) 
 

1- O glorioso São João, do Messias pre-
cursor, / Aumentai em nosso preito de Je-
sus o santo amor. (2x) 
 

2- Ainda no ventre de Isabel, São João se 
ajoelhou / E no seio de Maria, a Jesus ele 
adorou. (2x) 
 

3- O glorioso São João, de Jesus muito 
querido, / Aceitai as nossas preces e nos 
livre do perigo. (2x) 
 

4- De São João, o nascimento, o mundo 
hoje festeja, / Todo o semblante se alegra, 
sobretudo a Santa Igreja. (2x) 
 

5- Finalmente a vós pedimos, São João, 
meu doce bem, / Levai-nos à vida eterna, 
para todo o sempre. Amém! (2x) 
 
13 - REFLEXÃO 
 

Viva São João! 
 

 Hoje celebramos a festa de São João 
Batista, padroeiro da cidade de Barreiras. 
Barreiras durante muitos anos foi chamada 
de “São João das Barreiras”. Como acon-
teceu com outras cidades, o nome do san-
to foi omitido para permanecer somente os 
nomes que se referem aos aspectos territo-
riais ou simbólicos. Então, ao invés de 
“São João das Barreiras”, somente, “Barrei-
ras”. Dizer simplesmente “Barreiras”, omite-
se sempre “São João das Barreiras”. São 
João e Barreiras estão muito unidos.  
 Nos evangelhos o nascimento de São 
João é narrado em paralelo com o nasci-
mento de Jesus. Dois natais importantes: 
24 de junho e 25 de dezembro. São duas 
noites misteriosas. Eu sinto uma grande 
alegria nesta noite. O nascimento do Batis-
ta é o natal de junho, do inverno.   
 Desilusão, amargura e falta de espe-
rança eram sentimentos muito presentes 
na vida dos pais de João Batista, Zacarias 
e Isabel. Camponeses de profissão, fiéis 
aos mandamentos da Lei de Deus, casa-
dos de muitos anos, até então, ao invés de 
bênçãos, tinham recebido dores e sofri-
mentos. Sentiam-se castigados. Pareciam 
destinados à morte, mas eis que o Todo 
Poderoso intervém concedendo-lhes, mira-
culosamente, o dom da fecundidade. 
 O nascimento do menino é uma prova 
da compaixão, da misericórdia de Deus 
para com os seus pais, tão duramente pro-
vados. 
 Zacarias, como nós nos dias de festa, 
entoa o bendito. “Bendito, seja o Senhor 
Deus de Israel que a seu povo visitou e li-
bertou”! A ação de Deus se faz diante de 
inimigos fortes, como o povo de Israel 
sempre teve! Em todos os períodos históri-
cos, Deus tem se mostrado fiel ao juramen-
to de misericórdia.  
 Deus não encontra obstáculo na velhice 
do pai e na esterilidade da mãe de João 
Batista. Significa que Deus começou agora 
a fazer coisas impossíveis e não vai parar 

mais. Não existe limite, obstáculo para o 
amor de Deus, para o seu poder “A Deus 
nada é impossível” disse Gabriel a Nossa 
Senhora.   
 “Terás alegria e regozijo!” disse o anjo 
Gabriel a Zacarias. Este mergulhado nos 
problemas pessoais retruca: “Eu sou velho 
e minha esposa é de idade avançada”. As 
limitações são essas e são intransponíveis! 
É justo o realismo do pai do menino no 
templo. 
 O anjo porém apresenta o outro lado da 
medalha: “Eu sou Gabriel: assisto diante 
de Deus e fui enviado para anunciar-te es-
sa grande notícia!”. A situação é crítica, 
mas Deus é misericordioso. Está atento 
aos pedidos, mergulha nas misérias para 
redimensionar as situações complicadas e, 
aparentemente, sem saída. 
 Zacarias, diante do dom do nascimento 
do menino, exalta a ação de Deus, com 
três acentos que correspondem aos nomes 
de cada um de sua família: “Deus se re-
corda” = o seu nome, Zacarias; “Deus man-
tém o seu juramento, a sua fidelidade” = 
Isabel. “Age com misericórdia = João”. Está 
atento aos sofrimentos e quer salvá-los! 
Fará isso através de Jesus, cujo nascimen-
to, celebramos daqui a seis meses. Jesus 
é o rosto da misericórdia! 
 O contexto do nascimento era festivo, o 
menino era abençoado, mas o povo enten-
dia as dificuldades que ele encontrará: “O 
que virá a ser este menino?”.  A resposta é 
segura: “A mão do Senhor estará com 
ele!”. Ele crescerá e se fortalecerá no de-
serto! Contará com a mão de Deus! Será 
conduzido, sustentado e fortalecido por ela! 
 “Tu és meu servo, Israel em quem serei 
glorificado!” (Is 49).  “Não penses nas mul-
tidões que estarão diante de ti e ficarão 
contra a ti, mas em mim que estou contigo 
para libertar-te, diz o Senhor. Não é que 
não surgirão calamidades e perseguições – 
sobre ele e sobre os povos virão – mas pa-
ra sobre elas, o profeta e o povo serão vito-
riosos” (São Jerônimo).  
 Nós que somos devotos de São João 
Batista devemos nos alegrar por primeiro 
com os seus pais, entrar na festa e ter con-
fiança na ação de Deus, nas intervenções 
poderosas que ele faz na história da salva-
ção e na nossa! 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

