
“Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. 
Mt 2,2

Folheto de Formação Litúrgica e Espiritual
6 de janeiro de 2019 –  Epifania do Senhor  – ANO C

Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus e Santa Edwiges
Bairu – Juiz de Fora

Ano XI - Nº 555Diocese -> 1924 - 1 de fevereiro - 2019 1962 - 14 de abril - 2019 <- Arquidiocese

Arquidiocese de Juiz de Fora: uma igreja sempre em missão
“Fazei discípulos meus...” Mt 28,19

Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50
Tel: (32) 3215-9969
E-mail: sagradobairu@yahoo.com.br

Horários de missa
Segunda e quinta-feira às 19 horas - Cel. da Palavra
Terça, quarta e sexta-feira às 19 horas - Cel. Eucarística 
Sábado às 17 horas - Cel. Eucarística
Domingo às 7, 9 e 19 horas - Cel. Eucarística 
Dia 16 de cada mês às 7 e 19 horas - Cel. Eucarística 

Adoração ao Santíssimo
Todas as quintas-feiras às 15 horas 
Primeira sexta-feira do mês às 18 horas 

ANÚNCIO DAS SOLENIDADES MÓVEIS DE 2019
Irmãos caríssimos,

a glória do Senhor manifestou-se,
e sempre há de manifestar-se no meio de nós

até a sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo

recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo o ano litúrgico

é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no

Domingo de Páscoa, este ano a 21 de abril.
Em cada Domingo, Páscoa semanal,

a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte.

Da celebração da Páscoa do Senhor
derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico:
as Cinzas, início da Quaresma, a 06 de março;

a Ascensão do Senhor, a 02 de junho;
Pentecostes, a 09 de junho;

o primeiro Domingo do Advento, a 01 de dezembro.
Também nas festas da Santa Mãe de Deus,

dos Apóstolos, dos Santos
e na Comemoração dos Fiéis Defuntos,

a Igreja peregrina sobre a terra
proclama a Páscoa do Senhor.

A Cristo, que era, que é e que há de vir,
Senhor do tempo e da história,

louvor e glória pelos séculos dos séculos.
Amém.



3. Faça silêncio. Permita que o ressoar do carinho da voz do Pai lhe penetre totalmente. Isso é contemplar o amor de Deus.

1. Leia com atenção e amor ao menos três vezes. Deixe que a Palavra de Deus toque seu coração. Demore um pouco na Palavra que mais lhe tocou.
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Antigo Testamento 
Livro do Profeta de Isaías –  Is 42,1-4.6-7

42   1Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio. É o meu escolhido, alegria do meu coração. 
Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. 2Não grita, não levanta a voz, 
lá fora ninguém escuta o que ele fala. 3Não quebra o caniço já machucado, não apaga o 
pavio já fraco de chama. Fielmente promoverá o que é de direito, 4sem amolecer e sem 
oprimir, até implantar o direito no país e as ilhas distantes a guardarem sua lei. 5Assim diz 
o Senhor Deus, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo o que nela brota, 
que dá o sopro da vida à população que lhe está em cima, o espírito, aos que andam sobre ela. 6“Eu, 
o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te encarreguei 
de seres a aliança do meu povo e a luz das nações, 7para abrires os olhos aos 
cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que estão na prisão escura.

Para meditar 
1. Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio
2. É o meu escolhido, alegria do meu coração.
3. Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações
4. Promoverá o que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito no país e as 
ilhas distantes a guardarem sua lei
5. Eu te formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo
6. E a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da 
masmorra os que estão na prisão escura.

Para agradecer ao Pai 
Senhor! A alegria tomou conta dos nossos corações, porque pelo batismo nos chamastes a 
anunciar a Boa-Nova da paz, por meio de Jesus Cristo a todos os povos. A Ti, Senhor, elevamos 
os nossos corações com louvores e ação de graças. Obrigado Senhor! Amém! Aleluia! Aleluia!

Novo Testamento 
Leitura dos Atos dos Apóstolos –  At 10,34-38

10   34Então, Pedro tomou a palavra: “De fato”, disse: “estou compreendendo que Deus 
não faz discriminação entre as pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita quem o teme e 
pratica  a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. 36Deus enviou sua palavra 
aos israelitas e lhes anunciou a Boa-Nova da  paz,  por meio de Jesus Cristo, que  é 
o Senhor de todos . 37Vós sabeis o que  aconteceu em toda a Judéia, a começar pela 
Galiléia,  depois do batismo pregado por João: 38como  Jesus de Nazaré foi ungido por 
Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda a parte, ele andou fazendo o bem e 
curando a todos os que estavam dominados pelo diabo; pois Deus estava com ele.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
Evangelista Lucas – Lc 3,15-16.21-22

3 15Como o povo estivesse na expectativa, todos 
se perguntavam interiormente se João era ou 
não o Cristo,    16e ele respondia a todos: “Eu vos 
batizo com água, mas virá aquele que é mais 
forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a 
correia de as suas sandálias. Ele vos batizará 
com o Espírito Santo e com fogo. 17Ele traz a 
pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no 
celeiro; mas a palha, ele queimará num fogo que não se apaga”. 
18Assim e com muitas outras exortações, João anunciava ao 
povo. 19Mas o rei Herodes, por ele repreendido por viver com 
Herodíades, a mulher de seu irmão, e por causa de todos os 
crimes que cometeu, 20acrescentou mais este crime: lançou 
João no cárcere. 21Enquanto todo o povo era batizado 
e Jesus, batizado, estava em oração, o céu se abriu  
22e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma 
corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma 
voz: “Tu és o meu filho amado; em ti está o meu 
agrado”.

“O Senhor dará força a seu povo, o Senhor 
abençoará seu povo com a paz”.  Sl 29(28),11

Batismo 
do Senhor

13
Jan
2019


