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VIGÍLIA DA SOLENIDADE DA NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA, O 

PRECURSOR 

23 de junho de 2020 

PREPARAÇÃO: preparar o local mais aconchegante da casa com a Bíblia aberta no 

Evangelho proposto para hoje (Lc 1, 5-17) e uma vela acesa. Preparar principalmente o 

coração com espírito orante para ouvir bem a Palavra do Senhor. 

ORAÇÃO INICIAL: 

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

Todos: Amém. 

Dirigente: Cristãos e cristãs, amanhã celebraremos a grande Solenidade da Natividade de 

São João Batista. Este santo é tão importante na história de nossa salvação, que vamos 

celebrar tamanha alegria já no dia hoje, nesta vigília preparatória. Cheios de alegria pelo 

nascimento de São João Batista, invoquemos sobre nós as luzes do Espírito Santo para 

que possamos compreender bem o que Deus tem a nos falar no dia de hoje. Cantemos. 

Vem Espírito Santo, vem/ Vem iluminar 
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Vem Espírito Santo, vem/ Vem iluminar 

Nossa família, vem/ Iluminar 

Nossa oração, vem/ Iluminar 

Vem Espírito Santo, vem/ Vem iluminar 

Vem Espírito Santo, vem/ Vem iluminar 

 

LEITURA: 

Dirigente: Cantemos aclamando a Palavra de Deus. 

Eu vim para escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu gosto de escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu quero entender melhor 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 
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O mundo ainda vai viver 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

(o dirigente ou alguém da família proclama a Palavra de Salvação situada em Lc 1, 5-17) 

 

MEDITAÇÃO: 

(Discutir a respeito das perguntas a seguir) 

1) O que o texto diz? 

2) O que o texto diz para nós? 

3) O que o texto fala sobre João Batista? 

• O texto bíblico fala a respeito de um episódio muito interessante da escritura. 

Zacarias, que era sacerdote, estava rezando no templo (na igreja). Quando lhe 

apareceu um anjo, o mensageiro de Deus. A mensagem anunciada pelo anjo era 

esta: a mulher de Zacarias ficaria gravida de um menino chamado João. Isabel, 

mulher de Zacarias e parenta de Nossa Senhora, já era idosa e não tinha nenhum 

filho, pois era estéril. O anjo promete, então, um milagre. 

• Mas porque Deus fez esta maravilha na vida deste casal de idosos e de toda a 

humanidade com o nascimento de João Batista? Isabel e Zacarias, segundo o texto, 

eram justos, portanto, mereciam tamanha graça de Deus. O Senhor também tinha 

um propósito para João Batista, ele iria à frente do Senhor. Ele teve a missão de 

preparar o caminho para a vinda do Messias, seu “primo”, Jesus Cristo. 

• O texto fala que João será cheio do Espírito Santo. Realmente ele foi muito 

conhecido naquele tempo, por ser um grande profeta em palavras e ações. Pregou 
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o batismo de conversão, que o próprio Jesus recebeu. João encerra o Antigo 

Testamento e inaugura o Novo Testamento.  

• Além de motivo de alegria para seus pais, João é motivo de alegria para toda a 

humanidade. Inaugurando o Novo Testamento, ele prepara o caminho para o 

Messias. Ele anuncia a vinda de Nosso Senhor, a grande alegria do povo. A devoção 

a João Batista é muito grande na Igreja e é merecida, pois este foi de grande 

importância para a história de nossa salvação. 

 

ORAÇÃO: 

Dirigente: Irmãos, Deus falou conosco pela Palavra proclamada. Agora, vamos respondê-

lo com nossa vida e orações. Coloquemos diante do Senhor, nossos pedidos e 

agradecimentos.  

R. Senhor, escutai a nossa prece. 

1) Pelo Santo Padre, Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que, fiéis aos dons recebidos, 

os façam render ao serviço da evangelização, oremos irmãos. 

2) Que esta vigília nos inspire a sermos missionários, assim como foi São João Batista, 

oremos irmãos. 

(preces espontâneas) 

Dirigente: Atendei Senhor as preces que vos apresentamos, por Cristo Nosso Senhor.  

Todos: Amém. 
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CONTEMPLAÇÃO (PÉS NO CHÃO E OLHAR NO HORIZONTE): 

Dirigente: Que a exemplo de João Batista, sejamos autênticos anunciadores da Alegria 

Verdadeira, que é Jesus Cristo. 

Todos: Nós nos comprometemos a anunciar a alegria de ser cristão para todos, sem 

distinção. 

Dirigente: Quais são as realidades que podemos anunciar a Alegria do Evangelho? 

Todos: Na escola, no trabalho, na família, nas ruas, nas praças e em todo canto da 

sociedade. 

Dirigente: Como autênticos missionários, cantemos com alegria: 

Um dia escutei teu chamado 

Divino recado batendo no coração 

Deixei deste mundo as promessas 

E fui bem depressa no rumo da tua mão 

 

Tu és a razão da jornada 

Tu és minha estrada, meu guia, meu fim 

No grito que vem do teu povo 

Te escuto de novo, chamando por mim (2x) 

Os anos passaram ligeiro 

Me fiz um obreiro do reino de paz e amor 
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Nos mares do mundo navego 

E às redes me entrego 

Tornei-me teu pescador 

Refrão 

Embora tão fraco e pequeno 

Caminho sereno com a força que vem de ti 

A cada momento que passa 

Revivo esta graça 

De ser teu sinal aqui 

Refrão 

 

ORAÇÃO FINAL: 

Dirigente: Após termos ouvido falar tantas maravilhas que Deus fez por meio de São João 

Batista, peçamos a intercessão deste grande santo que amanhã, celebraremos o 

nascimento. 

Todos: Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, 

primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande 

diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente 

enriquecido desde o ceio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, 

ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e 

dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção a 
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Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, 

para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me 

conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso 

valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma 

e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre 

gozos e delícias eternas. Amém. 

Dirigente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em 

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

Todos: Amém. 

Dirigente: Rogai por nós ó glorioso precursor do Messias, São João Batista. 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 


