
NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA

24 de junho de 2018
Ano B - Branco

“Serás Profeta do Altíssimo,
ó menino.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Nesta solenidade, a Palavra de Deus apre-
senta-nos a figura profética de João Batista. Escolhi-
do por Deus para ser profeta, ainda antes de nascer, 
ele é um “dom de Deus” ao seu Povo. Sublinhando a 
importância de João na história da salvação, a liturgia 
não deixa, contudo, de mostrar que João não é “a sal-
vação”; ele veio, apenas, dirigir o olhar dos homens 
para Cristo e preparar o coração dos homens para 
acolher “a salvação” que estava para chegar.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: 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 N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A missão de João Batista é, de certo modo, 
a missão de todos nós: preparar a vinda do Senhor. É 
preciso colocar à serviço de Jesus não só palavras, 
mas toda nossa vida. 

I LEITURA - Is 49,1-6
(Lecionário Dominical p. 1018)

08. 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; entre-
tanto o Senhor que 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 rema-
nescentes de Israel: eu te farei luz das nações, 
para que minha salvação chegue até aos confins da 
terra”. PALAVRA DO SENHOR.
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02. CANTO INICIAL
1. Eu já recebi tua graça, Senhor, no dia em que 
fui batizado; fui ungido e depois enviado pra ser 
missionário no meio do povo. Eu já recebi tua luz 
e por isso eu vejo mais claro; nas águas eu fui 
batizado, fui abençoado, nascido de novo.
Ref.: Nas águas do rio Jordão eu vi João 
mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é 
quem aponta para mim. (bis)
2. Depois que eu fui batizado o Espírito Santo 
agiu sobre mim, nunca mais eu fiquei instalado 
diante do mundo, de tudo que eu vi. Por vezes 
ouvia um chamado, mas não percebia de onde 
ele vinha; aí, eu voltei ao passado e, nos braços 
de Deus, eu não resisti.

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

SOLENIDADE -   Ano XLV  -   Nº 2500

05. SENHOR TENTE PIEDADE
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

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

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados. 
Ref.: Glória a Deus, glória a Deus, glória ao 
nosso criador! (bis) 
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 138(139)
(Melodia: “Ó Senhor nosso Deus...” ou “Eu vos exalto...”)
Ref.: Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, 
porque de modo admirável me formastes!
1. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis 
quando me sento ou me levanto; de longe pe-
netrais meus pensamentos; percebeis quando 
me deito e quando eu ando, os meus caminhos 
vos são todos conhecidos.
2. Fostes vós que me formastes as entranhas, e 
no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos 
louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de 
modo admirável me for mastes!
3. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; 
nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, 
quando eu era modelado ocultamente, era 
formado nas entranhas subterrâneas.

II LEITURA - At 13, 22-26

10. LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS
Naqueles dias, Paulo disse: 22Deus fez surgir Davi 
como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘En-
contrei 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.

EVANGELHO - Lc 1,57-66.80

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 

1. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altís-
simo; irás diante do Senhor, preparando-lhe os 
caminhos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS
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 disse-
ram: “Não existe nenhum parente teu com esse 
nome!” 62Então fizeram sinais ao pai, perguntando 
como ele queria que o menino se chamasse. 63Za-
carias 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 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. 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.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãos e irmãs em Cristo, elevemos nossa 
oração ao Pai das misericórdias, pelas necessida-
des de toda a humanidade, dizendo, com alegria:
R. Santificai, Senhor, o vosso povo. 
1. Pela santa Igreja, peregrina em toda a terra, para 
que seja animada pelo espírito de profecia, que ani-
mou São João Batista, rezemos ao Senhor...     
2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, 
segundo a própria vocação, anunciem Aquele que 
está no meio de nós, rezemos ao Senhor...      
3. Pelos que não conhecem Jesus Cristo, para que 
Deus lhes envie missionários e profetas, e a sal-
vação chegue até os confins da terra, rezemos ao 
Senhor...      
4. Pela nossa comunidade, para que, vivendo hu-
mildemente o serviço ao próximo, se converta sem-
pre mais a Jesus Cristo, rezemos ao Senhor...
(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo bispo; etc.)

Presid.: Deus Pai, que nos escolhestes e chamas-
tes à santidade, fazei de nós vossos servidores, a 
fim de prepararmos os nossos irmãos para a vinda 
do vosso Filho Jesus Cristo. Ele que convosco vive 
e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se 
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos 
do caminho,/ no pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Ben-
dito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito, bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão,/ missão 
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar 
comunidade,/ ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ ter es-
perança de um mundo bem melhor; na caridade 
sentir-se familiares,/ lutando juntos em nome do 
Senhor.

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos 
dons, celebrando com a devida honra o nascimen-
to de São João Batista, que anunciou a vinda do 
Salvador do mundo, e o mostrou presente entre os 
homens. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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17. PREFÁCIO (MR p. 601)
Presid.: 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 humani-
dade 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 acla-
mamos, jubilosos, cantando (dizendo) a uma só voz:
 
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II  (MR p. 478)
Presid.: 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 X o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando li-
vremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TO-
DOS, 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: TO-
MAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIAN-
ÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR 
TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM! Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: 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 agra-
decemos porque nos tornastes dignos de estar aqui 
na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando do 
Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com os bispos e 
todos os ministros do vosso povo!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) 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!
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: 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.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre!
Todos: Amém!

19. Todos: Pai Nosso... (Seguir Missal Romano p.500)

RITOS DA COMUNHÃO

21. CANTO DE COMUNHÃO II (95º encontro)
Ref.: Provai e vede, provai e vede quão suave é 
Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus
1. Bendirei o Senhor Deus para sempre/ na minha 
boca seu louvor não vai cessar. Vinde comigo, com 
alegria/ engrandecer o Senhor Deus e o exaltar
2. É feliz quem em Deus busca refúgio/ na sua vida 
nada lhe pode faltar. Vinde comigo, vinde ouvir-me/ 
dos meus temores o Senhor me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo/ que faz o 
bem, que não engana e busca a paz, e Ele atende 
os seus clamores/ reconhecendo todo o bem que o 
justo faz.

20. CANTO DE COMUNHÃO I 
Ref.: Bem aventurados são todos os santos/ 
bem aventurado quem busca a santidade. Eter-
namente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunida-
de/ para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2. Aquele que é aflito com as dores do desprezado/ 
Todo aquele que é manso quer os povos apaziguados 
3. Quem tem misericórdia compreende os limita-
dos/ quem perdoa sempre e sempre e consola os 
cansados. 
4. O puro de coração que no bem sempre acredita / 
Quem é reto na intenção e sincero com seu irmão. 
5. É feliz o corajoso quem luta pela justiça / Per-
seguido e caluniado nunca põe seu Deus de lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo / Que 
se doa pelos outros põe sorriso em muitos rostos.

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: 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. Amém.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção
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Deus te chama, seja também um padre !

Centro Vocacional Diocesano
Fone:(43)3423-6811 e-mail: sav.secretaria@hotmail.com

POR QUE VALE A PENA SER PADRE?
(Testemunho Mons. Roberto Carrara - Pároco da 
Catedral Nossa Senhora da Lourdes, Apucarana- 
PR) 
 Minha vocação para o sacerdócio nasceu 
bem cedo. Meus pais, pessoas simples, da roça, 
com somente o segundo ano primário, embora dis-
tantes, estavam sempre muito perto da Igreja e dos 
padres. Nossa vida de oração era muito intensa. 
Longas caminhadas para a participação à Santa 
Missa dominical. Já aos sete anos, quando me 
perguntaram o que gostaria de ser quando grande, 
respondi: quero ser padre. Aos onze anos de idade, 
sendo o mais velho de 6 fi lhos, deixei minha famí-
lia e entrei no seminário. Ordenei-me aos 24 anos 
de idade. Trabalhei como vigário paroquial, como 
responsável pela disciplina no seminário menor, 
como professor, como pároco, como responsável 
pela liturgia a nível de Paraná, de América Latina 
e no Vaticano. Nunca me arrependi da escolha vo-
cacional que fi z. Sempre me considerei um homem 
privilegiado pelos fatos maravilhosos acontecidos 
em minha vida. Não foram frutos de mérito, mas 
oportunidades acontecidas por ser sacerdote. 
 Tenho muito a agradecer a meus pais e 
irmãos. Sempre estiveram comigo e me incenti-
varam, me apoiaram e me sustentaram com suas 
orações. Agradeço às pessoas que encontrei em 
minha vida sacerdotal. Com elas aprendi muito. 
Principalmente nas comunidades onde exerci meu 
ministério. Os amigos que apareceram em minha 
vida me mantêm como num paraíso. Raras vezes, 
na semana, almoço em minha casa. Todos os dias 
sou convidado para estar com famílias. Nós, sa-
cerdotes, somos considerados como seres sobre-
-humanos, tal é a conclusão a que chego, vendo a 
maneira como sou tratado e como são tratados os 

demais colegas de ministério. Desempenhamos 
o papel fundamental de avivar a esperança do 
povo. Fico admirado ao ver pessoas de todas as 
classes sociais atentas às palavras que digo du-
rante as homilias. Por vezes, as pernas tremem 
tal a sensação que sinto ao ver toda aquela gente 
que gasta mais de uma hora do seu domingo para 
estar com o Senhor, mas a responsabilidade, 
para fazer desse momento algo de proveitoso, é 
minha. 
 O carinho que recebemos de crianças, 
de jovens, de homens, mulheres é confortador. 
Quantas declarações de amor. Quando olho para 
o passado e me vejo como aquele menino pobre, 
descalço, com camisa e calça feitas de pano de 
saco e vendo hoje a minha vida me pergunto: o 
que fi z para merecer tal e tão grande presente? 
O padre não tem sua família própria mas vive em 
meio a uma grande família. Chora com os que 
choram e percebe que seu abraço, em meio à 
tantas lágrimas, está produzindo frutos. Alegra-
-se em meio à 
alegria de tantos 
e o seu sorriso 
aumenta ainda 
mais a felicidade 
dos amigos. Mas 
o principal é saber 
que estando em 
meio a uma co-
munidade de fé, 
é protegido pela 
oração de todos. 
Vale à pena tra-
balhar diretamen-
te pelo reino de 
Deus. Realmente 
a paga é sempre 
cem por um.

23. CANTO FINAL - (94º Encontro)
1. Como o Pai me enviou, assim também vos envio. Ten-
des minha autoridade e também a de meu Pai. Lembrar-
-vos-eis o que Eu disse, do que de mim escutastes. Todos 
esperam ouvir a mensagem que vai em vós.
Ref.: Ide por todo este mundo, ide, pregai o Evan-
gelho! Há muita gente que espera ouvir o que vos 
disse o Senhor. Ide, ensinai às nações tudo o que 
ouvistes de mim. Sempre convosco eu estarei, 
todos os dias sem fi m!
2. Vede quão grande é a messe, quão poucos os ope-
rários. Outros colaboradores ao Pai deveis suplicar. 
Como o trigo se perde quando não é recolhido, Assim 
se dá com o rebanho na ausência de seu pastor.

Mons. Roberto Carrara.

43 3422-2996
Drª Sandra Mara A. Roque

• Aparelhos fi xos e móveis
• Especialista em ortopedia
   funcional dos maxilares.

Drº Julio M. Roque
•Prótese, periodontia e implantes.
• Especialista em prótese dental e    
   periodontia. 

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 490 - Apucarana/PR


