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SOLENIDADE DA NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA,  

O PRECURSOR 

24 de junho de 2020 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: sobre a mesa, a Bíblia aberta no texto do Evangelho que será 

proclamado, velas e flores (se possível).  

Celebrar o nascimento de João Batista é celebrar a história da salvação, a intervenção 

salvífica de Deus. Ele envia seus homens, seus escolhidos, para que trabalhem pela 

presença do Reino no meio de nós. João é o Precursor do Cristo, pela Palavra e pela vida 

(Mc 6, 17 -29). O batismo de penitência, que acompanha o anúncio dos últimos tempos, 

é figura do Batismo segundo o Espírito (Mt 3, 11). A data da festa, três meses após a 

Anunciação e seis meses antes do Natal, corresponde às indicações de Lucas (Lc 1, 36.56-

57).  
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CANTO DE ABERTURA: O profeta (https://www.youtube.com/watch?v=ijz3tu1WFE8) 

Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, 

Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei. 

Para ser meu profeta entre as nações, Eu te escolhi. 

Irás onde eu te enviar; o que te mando, proclamarás! 

 

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? 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

Dirigente: “Houve um homem enviado por Deus: o seu nome era João. Veio dar 

testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo” (Jo 1, 6-

7; Lc 1, 17) 

Todos: Deus seja louvado, ao nosso Pai Santo e cheio de amor, porque em João Batista 

prodígios Ele operou.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijz3tu1WFE8
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INVOCAÇÃO 

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo 

do vosso amor.  Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da 

terra.  

Oremos: ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém! 

ACOLHENDO O EVANGELHO (https://musicasparamissa.com.br/musica/palavras-que-

nao-passam/) 

Palavras que não passam, Palavras que libertam, Palavra poderosa tem teu coração. 

Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. 

LEITURA: Lc 1, 57 – 66.80.  

Proclame com alegria e entusiasmo. Transmita com fé a Palavra que você proclama.  

MEDITAÇÃO: O que o texto diz para mim, hoje?  

Vamos compreender o texto do Evangelho, para melhor vivê-lo. 

Queremos unir a nossa voz à voz de Zacarias; queremos unir a nossa língua à língua de 

Zacarias, para louvar, glorificar, bendizer e adorar o Deus Santo que, na sua imensa 

bondade, nos deu João Batista. Com a chegada de João, Deus confirma sua misericórdia 

para com os pobres. Eles são portadores do amor misericordioso de Deus Pai. Lá nas 

periferias, longe do centro político e religioso, nasce a esperança e a dúvida: o que será 

dessa criança? Sim, essa criança será o futuro anunciador da misericórdia divina e o 

precursor do Messias. Ele cresce e se fortalece no Espírito do Senhor e, no deserto, se 

prepara para assumir sua missão, que era preparar o povo para a chegada de Jesus. Abre 

os caminhos para que o Messias chegue. 

https://musicasparamissa.com.br/musica/palavras-que-nao-passam/
https://musicasparamissa.com.br/musica/palavras-que-nao-passam/
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A Solenidade da Natividade de São João Batista evoca a manifestação da graça e bondade 

de Deus. O nome João significa “Deus se mostrou misericordioso”. A misericórdia de Deus 

se manifestou no nascimento desse profeta. Seus pais, Zacarias e Isabel, “eram justos 

diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos 

do Senhor.” (Lc 1, 6) Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos estavam em 

idade avançada. Isso era considerado um castigo de Deus na mentalidade judaica da 

época, mas Deus prova o contrário. 

A misericórdia divina também se manifesta na missão importante a ser vivida por João. 

Ele nasceu seis meses antes de Jesus Cristo, de quem é primo, segundo a Tradição. É o 

último e o maior dos profetas, aquele que veio para dar testemunho da luz verdadeira, 

Jesus Cristo. 

ORAÇÃO 

Ó Deus1, Pai misericordioso, tu nos mandaste João Batista, homem cheio do Espírito, de 

humildade e coragem, para que preparasse a vinda de teu Filho no meio de nós. Fazei 

que, alegrando-nos com a festa de seu nascimento, tenhamos o coração aberto para 

acolher a tua Palavra viva. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

CONTEMPLAÇÃO 

Motivado pela Palavra meditada, agradeça a Deus pelo dom da vida, pelo dom da 

vocação, por estar atento aos apelos do Senhor. Que saibamos discernir entre o bem e o 

mal, entre os caminhos que nos levam ao Senhor e os que d’Ele nos desviam. Deseje ser 

como João Batista, sempre fiel à vontade do Pai.  

 

 

 
1 Dia do Senhor – Guia para as celebrações das comunidades, Volume 06, pág 192.  
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BÊNÇÃO 

Ó Deus, purificai os vossos filhos e filhas, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, 

para que possam triunfar sobre os maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. Amém.  


