
 
 

 

 

Cordeiro de Deus,  

ajuda-nos a tirar o pecado.  
O pecado que se mete nos nossos corações, 

nos faz egoístas e não nos dá coragem para 

amar mais.  

O pecado que contagia as comunidades 

cristãs, tirando-lhes a alegria de que devem 

dar testemunho.  

O pecado que polui o mundo, espalhando por 

toda a parte a violência, a injustiça, a miséria.  

Cordeiro de Deus, dá-nos a paz.  

A paz em cada um de nós, na nossa 

consciência, uma paz que se consegue quando 

praticamos o bem.  

A paz nas famílias onde os esposos não se dão 

bem e onde os filhos não se entendem com os 

pais.  

A paz no mundo onde há governantes que não 

sabem resolver os conflitos senão com 

violência e com guerras.  



Leitura: Is 49, 3 . 5 - 6 

Leitura do Livro de Isaías

 

Disse-me o Senhor: 

- Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória. 

E agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para 

fazer de mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel 

junto d’Ele. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor, e Deus é a minha 

força. Ele disse-me então: 

- 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. 

 

 

Evangelho: Jo 1, 29 - 34 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e 

exclamou:  

- Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É d’Ele que eu 

dizia: ‘Depois de mim vem um homem, que passou à minha frente, porque 

era antes de mim’. Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a 

Israel que eu vim batizar na água. 

João deu mais este testemunho: 

- Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer 

sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é 

que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e 

permanecer é que batiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho 

de que Ele é o Filho de Deus. 



Senhor, fazei de mim, um instrumento da vossa __________.  

Onde houver ódio, que eu leve o ___________.  

Onde houver ofensa, que eu leve o _____________.  

Onde houver discórdia, que eu leve a ____________. 

Onde houver dúvida, que eu leve a _______.  

Onde houver erro, que eu leve a ___________________.  

Onde houver desespero, que eu leve a ___________________. 

Onde houver tristeza, que eu leve a _____________. 

Onde houver trevas, que eu leve a _________.  

Senhor, fazei que eu procure mais: 

Consolar, que ser _______________________. 

Compreender, que ser ____________________________.  

Amar, que ser _______________.  

Pois é dando que se _______________.  

É perdoando que se é _________________.  

E é morrendo que se ressuscita para a Vida _______________! 

ESPERANÇA                  LUZ             ETERNA               AMADO                PERDÃO  

COMPREENDIDO           FÉ                RECEBE              UNIÃO               VERDADE 

CONSOLADO                PAZ              ALEGRIA              AMOR            PERDOADO 

 
AGORA QUE PASSOU O TEMPO DO NATAL, VAMOS PREOCUPAR-NOS EM NÃO 

ARRUMAR O NOSSO ESPÍRITO DE NATAL JUNTO COM OS CAIXOTES DOS 

ENFEITES E DO PRESÉPIO. 

VAMOS APROVEITAR O TEMA DE HOJE, E VAMOS, ESTA SEMANA, 

PREOCUPARMO-NOS EM CONSTRUIR A PAZ. 

NÃO VAMOS FAZER GUERRINHAS COM OS AMIGOS, COM OS IRMÃOS, COM OS 

PAIS OU OS PROFESSORES. SE VIRMOS ALGUÉM ZANGADO, VAMOS AJUDÁ-LO A 

ACALMAR-SE: VAMOS LEVAR-LHE A PAZ. 

VAMOS SER OS FAZEDORES DA PAZ DE DEUS  



 

 

Na segunda feira passada, celebrou-se a festa do Batismo de Jesus. 

Vamos recordar o nosso baptismo e preencher os espaços em branco no 

texto abaixo. Pergunta aos teus pais e padrinhos o que não souberes 
 

O meu nome é _________________________. 

O meu BATISMO foi no dia ________________________, na Igreja 

____________________________. 

Nesse dia a minha idade era ______________________. 

Os meus padrinhos são ________________________________________. 



 



 


