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CCEELLEEBBRRAARR  EEMM  CCAASSAA  

 

 

 

Prepare um espaço com cadeiras em 
circulo, coloque no centro sobre um 
tecido a bíblia e uma vela, convide as 
pessoas para se juntarem [mantendo a 

necessária distância].  

 

 

1. CHEGADA - Alguém acende a vela, dizendo esta oração: 

Ó Deus, ao festejar o nascimento de são João Batista, nós 

acendemos esta vela, lembrando a noite iluminada do seu 
nascimento. Nós te bendizemos porque ele veio para dar 
testemunho da luz, Jesus Cristo nosso Senhor.  Amém. 

2. ABERTURA - - Quem preside canta, os demais repetem fazendo o 

sinal da cruz enquanto canta o primeiro verso: 
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar, (bis)  

Vem não demores mais, vem nos libertar. (bis) 
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)  
Glória à trindade santa glória ao Deus bendito (bis) 

-  Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Com São João Batista, a Deus louvação. (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA  

Jesus disse, um dia, que “entre os nascidos de mulher não 
há ninguém maior do que João” (Lc 7,28). Dá para 
entender, a grandeza deste santo que hoje a Igreja venera 

com uma festa. Filho de Zacarias, o mudo e de Isabel a 
estéril, o seu nascimento foi de grande alegria e foi 
reconhecido como profeta, porque anunciou e preparou os 

caminhos para a vinda de Jesus, e porque ele próprio 
batizou Jesus e deu testemunho dele com a palavra e com 
a vida.  

As pessoas podem trazer lembranças das festas de são 
João de sua infância... Que preside conclui: 

Que o clarão e o calor das fogueiras de São João aqueçam 
os nossos corações e ilumine os nossos passos no 
seguimento de Jesus.  

4. HINO  

1. São João de Deus amado, / filho de São Zacarias 
   primo do Senhor Jesus / que é Filho de Maria (bis) 

2. Desde o vosso nascimento /profecia se escutou, 
   soltou língua do pai mudo, /todo o povo se alegrou. (bis) 

3. Sois a voz lá no deserto / sois do Cristo o precursor, 

   preparais nossos caminhos / pra chegar o Salvador. (bis) 

4. Sois Profeta do Senhor / pregador dum mundo novo, 
   sois modelo, mestre e guia / para a Igreja e para o povo 

(bis) 

5. Combatestes bom combate, / batizastes no Jordão, 
   derramastes vosso sangue / glorioso São João. 

6. A fogueira já brilhou, / sobe o mastro em louvação, 
   João Batista abençoado / na alegria dos irmãos. (bis) 

Oração – que preside convida: 
Oremos ao Senhor [faz um breve silêncio depois continua): 

Ó Deus, sempre favorável ao teu povo, tu nos mandastes 
João Batista, homem cheio do Espírito, de humildade e 
coragem, para que preparasse a vinda de teu Filho no meio 

de nós. Faze que alegrando-nos com a festa de seu 
nascimento tenhamos o coração atento à tua Palavra. 
Por Cristo, nosso Senhor! Amém. 

10. EVANGELHO: Lc 1,57-66.80  

Alguém da família, leia pausadamente: 

Leitura 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 disseram: 'Não existe nenhum parente teu com esse 
nome!' 62Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele 

queria que o menino se chamasse. 63Zacarias pediu uma 
tabuinha, e escreveu: '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. E o menino crescia e se 
fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o 

dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra do 
Senhor. 

9. MEDITAÇÃO: 

O nascimento de João Batista foi motivo de grande 
alegria. Ele nasceu de uma família pobre, em tempos 

difíceis, de muito sofrimento para o povo. Isabel era uma 
mulher idosa e estéril, Zacarias, tinha ficado mudo porque 
não acreditou na Palavra de Deus.  Assim que o menino 

nasceu, Zacarias se pôs a falar e a cantar a bondade divina. 
Esses fatos maravilhosos provocaram grande alegria porque 
serviram como sinais de que, Deus é sempre capaz de 

tornar fecunda o que está envelhecido, não só nas pessoas, 
mas na vida do povo. Ele faz o mudo falar e exultar de 
alegria.   

Atualmente, no Brasil, em meio à pandemia e à crise 
social e política que vivemos, festejar São João é uma 
profecia, capaz de despertar a esperança de dias melhores, 

sobretudo para os pobres. Em nossa oração vamos abrir em 
nossos corações espaço para a alegria, porque só a alegria 
pode nos curar das nossas tristezas e nos dar forças para 

lutar .   
 

12. CÂNTICO DE ZACARIAS Lucas 1,68-79 - ODC p. 

233 

Quando João nasceu Zacarias exclamou com este 
belíssimo cântico que vamos cantar comemorando o 
nascimento do Filho e, sobretudo, dando as boas 
vindas ao Cristo, Sol nascente que nos veio visitar. 

Isabel deu à luz um menino.  
e o povo exultou de alegria. 
Foi lhe dado o nome João  
E um bendito cantou Zacarias. 

1. Bendito o Deus de Israel,  
que seu povo visitou  
e deu-nos libertação,  

enviando 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 medos 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 perdão  

a um povo pecador.  

5. É ele o Sol Oriente  
que nos veio visitar.  

da morte, da escuridão,  
vem a todos libertar.  
a nós, seu povo remido,  

para a paz faz caminhar.  

6. Ao nosso Pai demos glória  
e a Jesus louvor também.  

Louvor e glória, igualmente,  
Ao Espírito que vem.  

Que nosso louvor se estenda  
hoje, agora e sempre. Amém! 

 
11. PRECES 
Neste dia em que celebramos a festa de são João Batista 
que anunciou e preparou a chegada de Jesus, oremos ao 
Senhor: 

Dirige, Senhor, os nossos passos.  

- Tu que chamaste João Batista, desde o ventre materno 
para preparar os caminhos de Jesus, sustenta-nos na 
mesma fidelidade com que João o precedeu.   

- Tu que deste a João a graça de ver o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo, faze que a Igreja o anuncie e 
todos os povos o reconheçam. 

- Tu que fizeste de João o profeta da justiça, dá ao povo 
brasileiro determinação e resistência na luta pela 
reconquista dos direitos, para que todas as pessoas possam 
viver com dignidade. 

Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Oremos com toda a confiança a oração que Jesus nos 

ensinou: Pai nosso... 

12. BÊNÇÃO 
Deus, que pela força amorosa do Espírito santifica o seu 

povo, nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 
- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para sempre seja louvado! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ORAÇÃO À MESA 
Bendito sejas, Deus da vida, pelo teu amor que tudo nos 
dás generosamente e por este dia no qual recordamos o 

testemunho de João, precursor, amigo e mestre do teu 
Filho Jesus Cristo. Nós te bendizemos porque a memória 
deste santo é motivo de alegria. A comida partilhada em 

nossa mesa  é sinal do teu reino de paz e prosperidade 
para os pobres. Abençoa ó Pai, a nós e este alimento, para 

que nos sustente e seja sinal da nossa comunhão. Que esta 
festa anime a nossa esperança em dias melhores. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém. 

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


