
2º dia Tríduo de São João Batista 
 
Oração Inicial 
Dir.: Queridos irmãos e irmãs, meditemos sobre a vida de São João Batista, 
que, vivendo na simplicidade, na oração e na penitência, pregou um batismo 
de conversão para os pecadores, que devem buscar a paz e a partilha com os 
pobres. Meditemos à luz do Espírito Santo. 
 
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os 
corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e 
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém  
 
A Vida de São João Batista no Deserto 
Dir.: Quando São João Batista ficou adulto, percebeu que chegara sua hora. 
Então, foi morar no deserto para rezar, fazer sacrifícios e pregar para que as 
pessoas se arrependessem. Vivendo uma vida extremamente difícil e com 
muita oração, passou a ser conhecido como profeta, homem enviado por 
Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias. Batizava a todos que se 
arrependiam e multidões sempre iam ver suas pregações no rio Jordão. 

Leitor 1: “E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um 
cinto de couro em torno de seus lombos; e alimentava-se de gafanhotos 
e de mel silvestre”. (Mt 3,4) 

Leitor 2: João era um sacerdote, porém um sacerdote que não 
concordava com a religiosidade dos sacerdotes de então. João 
certamente podia se valer de boas roupas e de boa comida, pois pela lei 
mosaica ele deveria se vestir com vestes sacerdotais, e se alimentar de 
flor de farinha. No entanto, usava destes recursos para expor a 
hipocrisia dos corações e a pobreza dos homens daquela época. 

O Batismo de Jesus 

Dir.: Por causa de seu carisma, algumas vezes o povo pensava que São João 
Batista era o Messias. Mas ele sempre dizia: Eu não sou o Cristo, eu não sou 
digno de desatar nem a correia de suas sandálias. (Jo. 1-27). Em outra 
passagem, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo. (Jo.1-29) Quando o próprio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao 
encontro de João Batista para ser batizado. São João disse: Eu é que devo 
ser batizado por ti, e tu vens a mim? (Mt3-14). Mas Jesus confirmou e São 
João Batista batizou Jesus. Assim Jesus começou sua vida pública. 
 



Leitor 3: Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, o 
precursor, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de 
Israel.(At 13,24) João, de fato, batizou com água, entretanto dentro de 
poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo”(At 1,5). 
Dir.: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo 
de conversão dos pecados, assim como esta escrito no livro do profeta Isaías: 
“Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente, para preparar o teu 
caminho.” 
Todos: “Está é a voz daquele que clama no deserto: Preparai o caminho 
do Senhor, endireitai suas veredas.” (Mc 1,2ss) 
 
Palavra de Deus 
Texto: Mc 1,2-8 
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos: Como está escrito 
nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o 
teu caminho diante de ti.Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 
Senhor, Endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, e 
pregando o batismo de arrependimento, para remissão dos pecados. 
E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram 
batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João 
andava vestido de pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de 
seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após 
mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, 
abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-
vos batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo - 
Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a Vós, Senhor. 
 
Benedictus – Cântico de Zacarias 
Dir.: Cantemos agora o canto das maravilhas do Senhor, proclamado por 
Zacarias, pai de São João Batista ao receber a notícia do nascimento de seu 
filho, aquele que é o precursor do Messias, o Cristo Jesus: 
“Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E 
nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como 
falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo; 
para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos 
odeiam. Para manifestar misericórdia a nossos pais, E lembrar-se da sua 
santa aliança, e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. De conceder-
nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem 
temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E 
tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante 
a face do Senhor, a preparar os seus caminhos; 
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus 
pecados; Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, o sol que 



nasce do alto nos visitará,  para iluminar os que vivem nas trevas e na 
sombra da morte;  para guiar nossos passos no caminho da paz.” 
 
Ladainha de São João Batista 
 
Senhor, tende piedade de nós!  
Senhor, tende piedade de nós!  
Cristo, tende piedade de nós! 
Cristo, tende piedade de nós! 
Senhor, tende piedade de nós!  
Senhor, tende piedade de nós! 
São João Batista - Rogai por nós! 
Nosso glorioso padroeiro - Rogai por nós! 
Anunciado pelo anjo Gabriel - Rogai por nós! 
Purificado do pecado original - Intercedei por nós! 
Consagrado desde antes do nascimento - Rogai por nós! 
Cujo nascimento foi causa de alegria - Rogai por nós! 
Repleto do Espírito Santo - Rogai por nós! 
Maior entre os nascidos de mulher - Intercedei por nós! 
Precursor do Salvador - Rogai por nós! 
Preparador dos caminhos do Senhor - Rogai por nós! 
Voz que clama no deserto - Rogai por nós! 
Indicador do Cordeiro de Deus - Intercedei por nós! 
Profeta do Altíssimo - Rogai por nós! 
Profeta das Nações - Rogai por nós! 
Profeta da Justiça - Rogai por nós! 
Eras mais que um profeta - Intercedei por nós! 
Testemunho da Luz - Rogai por nós! 
Testemunho da Verdade - Rogai por nós! 
Amante da penitência - Rogai por nós! 
Indigno de desatar-lhe as sandálias - Intercedei por nós! 
Anunciador do batismo definitivo - Rogai por nós! 
Batizador do próprio autor do batismo - Rogai por nós! 
Defensor da família e do matrimônio - Rogai por nós! 
Santo mártir da justiça e da verdade - Intercedei por nós! 
Sede-nos propício - Ouvi-nos Senhor. 
Para que nos livreis de todo o mal - Ouvi-nos Senhor. 
Para que nos livreis de todo o pecado - Ouvi-nos Senhor. 
Para que nos livreis da morte eterna - Ouvi-nos Senhor. 
Pela vossa encarnação - Ouvi-nos Senhor. 
Pela vossa ressurreição - Ouvi-nos Senhor. 
Pela efusão do Espírito Santo - Ouvi-nos Senhor. 
Apesar de nossos pecados - Ouvi-nos Senhor. 



Jesus Filho de Deus Vivo - Ouvi-nos Senhor. 
Cristo, ouvi-nos 
Cristo, ouvi-nos 
Cristo, atendei-nos 
Cristo, atendei-nos 
 
Oração de São João Batista 
Dir.: Oremos: Glorioso São João Batista, que fostes santificado no seio 
materno, ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima; por 
intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos de seu divino Filho, de 
quem fostes precursor, anunciando-o como Mestre e apontando-o como o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de 
darmos também nós testemunho da verdade e selá-lo até, se preciso for, com 
o próprio sangue, como o fizestes vós, ao ser martirizado. Abençoai todos os 
que vos invocam e fazei que aqui floresçam todas as virtudes que praticastes 
em vida, para que, verdadeiramente animados do vosso espírito, no estado 
em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-
aventurança eterna. Amém. 


