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Ritos Iniciais 
 

Pres. –  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos – Amen. 

 

Pres. –  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 

 o amor do Pai 

 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

Introdução à celebração e bênção das velas 
 

Pres. –  Irmãos: 

Passaram-se quarenta dias desde a solenidade do Natal. 

Hoje a Igreja está de novo em festa, para celebrar o dia 

em que Maria e José apresentaram Jesus ao Templo. 

Com aquele rito, o Senhor 

sujeitava-se às prescrições da lei antiga 

e vinha ao encontro do seu povo, que o esperava na fé. 

Guiados pelo Espírito Santo, foram ao Templo 

os santos anciãos Simeão e Ana; 

iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o Senhor 

e, cheios de alegria, deram testemunho d’Ele. 

Também nós, reunidos aqui pelo Espírito Santo, 

vamos ao encontro de Cristo que encontraremos 

e reconheceremos no partir do pão, 

à espera que ele venha e se manifeste na sua glória. 

 

Enquanto se entoa o cântico Senhor, Tu és a luz, acendem-se as velas. 

Depois, o Celebrante abençoa as Velas com a oração que se segue 

 

Pres. –  Oremos: 

Ó Deus, fonte e princípio de toda luz, 

que hoje revelaste ao santo velho Simeão 

o Cristo, verdadeira luz de todas as gentes, 
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  abençoa estas velas 

e ouve as orações de teu povo 

que vem ao teu encontro com estes sinais luminosos 

e com hinos de louvor; 

conduzi-o pelo caminho do bem, 

para que chegue à luz que não tem fim. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 

 

Depois asperge-as com água benta, pela Igreja abaixo, enquanto se canta o Kyrie. 

No final o Celebrante prossegue. 

 

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 

 perdoe os nossos pecados 

 e nos conduza à vida eterna. 

Todos – Amen. 

 

Pres. – Glória a Deus nas alturas… 

 

No final do Glória apagam-se as velas. 

 

Oração Colecta 
 

Pres. – Deus eterno e omnipotente, 

 humildemente Vos suplicamos 

 que, assim como o vosso Filho Unigénito 

 foi neste dia apresentado no templo, 

 revestido da natureza humana, 

 assim também, de alma purificada, 

 nos apresentemos diante de Vós.  

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 
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Liturgia da Palavra 
 

Leitura da Profecia de Malaquias     (Mal 3, 1-4) 

 

«Entrará no seu templo o Senhor a quem buscais») 
 

Assim fala o Senhor Deus: 

«Vou enviar o meu mensageiro, 

para preparar o caminho diante de Mim. 

Imediatamente entrará no seu templo 

o Senhor a quem buscais, 

o Anjo da Aliança por quem suspirais. 

Ele aí vem – diz o Senhor do Universo –. 

Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, 

quem resistirá quando Ele aparecer? 

Ele é como o fogo do fundidor 

e como a lixívia dos lavandeiros. 

Sentar-Se-á para fundir e purificar: 

purificará os filhos de Levi, 

como se purifica o ouro e a prata, 

e eles serão para o Senhor  

os que apresentam a oblação segundo a justiça. 

Então a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, 

como nos dias antigos, como nos anos de outrora. 

     Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial 
Salmo 23 (24), 7.8.9.10 (R. 10b)  
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Refrão: O Senhor do Universo é o Rei da glória.  

 

Levantai, ó portas, os vossos umbrais, 

alteai-vos, pórticos antigos, 

e entrará o Rei da glória. 

 

Quem é esse Rei da glória? 

O Senhor forte e poderoso, 

o Senhor poderoso nas batalhas. 

 

Levantai, ó portas, os vossos umbrais, 

alteai-vos, pórticos antigos, 

e entrará o Rei da glória. 

 

Quem é esse Rei da glória? 

O Senhor dos Exércitos, 

é Ele o Rei da glória. 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus                 (Hebr 2, 14-18) 

 

«Devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos» 

Uma vez que os filhos dos homens 

têm o mesmo sangue e a mesma carne, 

também Jesus participou igualmente da mesma natureza, 

para destruir, pela sua morte, 

aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, o diabo, 

e libertar aqueles que estavam a vida inteira  

sujeitos à servidão, 

pelo temor da morte. 

Porque Ele não veio em auxílio dos Anjos, 

mas dos descendentes de Abraão. 

Por isso devia tornar-Se semelhante em tudo aos seus irmãos, 

para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel 

no serviço de Deus, 

e assim expiar os pecados do povo. 

De facto, porque Ele próprio foi provado pelo sofrimento, 

pode socorrer aqueles que sofrem provação. 

     Palavra do Senhor. 
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Aclamação ao Evangelho 
(Lc 2, 32) 

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!... 
 

 Luz para se revelar às nações 

e glória de Israel, vosso povo. 

 

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!... 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas     (Lc 2, 22-40) 

 

«Os meus olhos viram a vossa salvação» 

 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, 

Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, 

para O apresentarem ao Senhor, 

como está escrito na Lei do Senhor: 

«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor», 

e para oferecerem em sacrifício  

um par de rolas ou duas pombinhas, 

como se diz na Lei do Senhor. 

Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, 

homem justo e piedoso, 

que esperava a consolação de Israel; 

e o Espírito Santo estava nele. 

O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria 

antes de ver o Messias do Senhor; 

e veio ao templo, movido pelo Espírito. 

Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino 

para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, 

Simeão recebeu-O em seus braços 

e bendisse a Deus, exclamando: 

«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, 

deixareis ir em paz o vosso servo, 

porque os meus olhos viram a vossa salvação, 

que pusestes ao alcance de todos os povos: 

luz para se revelar às nações 

e glória de Israel, vosso povo». 
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O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados 

com o que d’Ele se dizia. 

Simeão abençoou-os 

e disse a Maria, sua Mãe: 

«Este Menino foi estabelecido 

para que muitos caiam ou se levantem em Israel 

e para ser sinal de contradição; 

– e uma espada trespassará a tua alma – 

assim se revelarão os pensamentos de todos os corações». 

Havia também uma profetiza, 

Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 

Era de idade muito avançada 

e tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela 

e viúva até aos oitenta e quatro. 

Não se afastava do templo, 

servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. 

Estando presente na mesma ocasião, 

começou também a louvar a Deus 

e a falar acerca do Menino 

a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. 

Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, 

voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. 

Entretanto, o Menino crescia 

e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria. 

E a graça de Deus estava com Ele. 

     Palavra da Salvação. 

 

Proposta de Reflexão Homilética 
 

Quarenta dias depois do Natal celebramos a Festa da Apresentação do Senhor, 

isto é, festivamente celebramos o dia em que Maria e José, pais do Menino Jesus, em 

obediência à lei de Moisés, se deslocam ao Templo, em Jerusalém, para a consagração 

do seu filho primogénito ao Senhor. 

 Se dúvidas houvera sobre a missão deste Menino Jesus, aí, no Templo de 

Jerusalém, Maria e José – e, hoje, nós como eles –, pela boca de Simeão e de Ana, 

ouviram a confirmação daquilo que já sabiam desde a anunciação do Anjo: este Menino 

é o Messias esperado – «Os meus olhos viram a salvação», disse Simeão; e Ana louvou 
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a Deus e falou «acerca do Menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém»; 

Ele é o Anjo da Aliança a quem buscais, como dizia Malaquias na primeira leitura.  

 «Em tudo semelhante aos seus irmãos», como nos confirma a segunda leitura, 

este Menino, filho de Maria e de José, não é confundido pelos profetas do tempo, 

Simeão e Ana. É recebido com alegria, «para ser um sumo sacerdote misericordioso» 

que «purificará os filhos de Levi (…) e eles serão para o Senhor os que apresentam a 

oblação segundo a justiça. Então (…) a oblação será agradável ao Senhor, como nos 

dias antigos…». Os pais do Menino continuavam admirados com o que d’Ele se dizia… 

e regressaram para a Galileia, cumpridas que foram todas as prescrições da Lei do 

Senhor, e o «Menino crescia e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria. E a graça 

de Deus estava com Ele». 

 Dois mil anos depois destes acontecimentos, como aqueles profetas Simeão e 

Ana, é impossível deixarmos de nos alegrar e cantar que «o Senhor do Universo é o Rei 

da glória», pois vemos, ouvimos e lemos… na vida e na História que, de facto, aquele 

Jesus Menino continua a maravilhar tudo e todos… E sempre que cumprimos o que da 

parte de Deus nos vem, a nossa vida e a dos que nos rodeiam tem um sinal mais 

positivo e misericordioso… 

 Muitas vezes, percebemos em nós uma que outra relutância em nos 

apresentarmos ao Senhor tal como somos e, sobretudo, como Ele desejaria: seja porque 

nos sabemos pecadores, seja porque, por vezes, nos convencemos de que há coisas de 

Deus que não nos parecem “actuais”… e queremos deixar a nossa marca! Nós, porém, 

não somos nem o “salvador” nem a “salvação” de nada nem de ninguém… somos, isso 

sim, também «em tudo semelhantes» a este Menino Jesus e, por isso, devemos 

apresentar-nos a Ele, como Ele Se apresentou ao Pai, para que nos transforme, nos 

purifique e nos justifique, de modo a sermos luz uns para os outros, neste caminho de 

salvação que é a nossa existência.  

Guardemos no coração as mensagens desta festa: 

1) O caminho do Senhor é tarefa gratificante, mas tem obstáculos, oposições e 

contrariedades. 

2) Jesus não evitou sofrimentos. Transformou as suas dores em solidariedade a 

todos os sofredores de todos os tempos. 

3) Simeão é o retrato das expectativas do Antigo Testamento. Percebe que o 

Messias não terá só glórias. Também enfrentará a dor. E será motivo de crise para 

muitos. 

4) Maria sofre e alegra-se com seu Filho. A Igreja viverá as alegrias, dores e 

riscos da missão de seguir Jesus. 

5) Jesus cresceu como a gente para dar conta da sua missão. A vida cristã adulta 

é permanente processo de crescimento. Há avanços e recuos como no desenvolvimento 

humano. 
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 Oração Universal 
Pres. – Irmãos e irmãs: 

  convocados pelo Espírito Santo 

  para celebrar a Apresentação do Senhor, 

  unamo-nos a Maria e a José, 

  a fim de sermos nós também apresentados a Deus Pai, 

  dizendo com alegria: 

     «Iluminai, Senhor, o Vosso Povo». 
1.  Para que a Igreja, templo santo do Senhor  

  e sinal do encontro entre Deus e o homem,  

  leve às nações o Evangelho e a luz de Cristo,  

  oremos, irmãos.  
 

2. Para que Maria, mulher atenta à voz de Deus,  

  Esposa dedicada e Mãe solícita,  

  nos ensine a ser fiéis como ela,  

  oremos, irmãos.  
 

3. Para que os responsáveis pelas nações e suas leis  

  respeitem a igualdade dos cidadãos  

  e promovam o bem-estar de todos,  

  oremos, irmãos.  
 

4. Para que os idosos das nossas comunidades (paroquiais)  

  vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu  

  e recebam o carinho dos seus filhos,  

  oremos, irmãos.  
 

5. Para que as jovens mães cristãs de todo o mundo  

  saibam oferecer os seus filhos ao Senhor  

  e ser para eles o que Maria foi para Jesus,  

  oremos, irmãos.  
 

6. Para que os membros da nossa família paroquial  

  e os que já partiram deste mundo  

  cantem sempre os louvores do Rei da glória,  

  oremos, irmãos.  

Pres. – Senhor, nosso Deus,  

  que em vosso Filho, apresentado no templo, 

  manifestastes ao mundo a luz das nações, 

  fazei que a vossa Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, 

  cresça em santidade e se encha de sabedoria.  

  Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,  

  que é Deus conVosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 
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Liturgia Eucarística 
 

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo 

 pelo pão que recebemos da Vossa bondade, 

 fruto da terra e do trabalho do homem, 

 que hoje Vos apresentamos 

 e que para nós se vai tornar Pão da vida. 

Todos – Bendito seja Deus para sempre. 
 

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo 

 pelo vinho que recebemos da Vossa bondade, 

 fruto da videira e do trabalho do homem, 

 que hoje Vos apresentamos 

 e que para nós se vai tornar Vinho da Salvação. 

Todos – Bendito seja Deus para sempre. 
 

Pres. – Orai, irmãos,  

 para que o meu e o vosso sacrifício 

 seja aceite por Deus Pai todo-poderoso. 

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, 

 para glória do Seu nome, 

 para nosso bem e de toda a santa Igreja. 

 

 

Oração sobre as Oblatas 
Pres. – Senhor, que na vossa bondade 

  quisestes que o vosso Filho Unigénito Se oferecesse a Vós 

  como Cordeiro sem mancha pela vida do mundo, 

  fazei que Vos seja agradável a oblação da vossa Igreja em festa. 

  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 
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Prefácio 
V.: O Senhor esteja convosco. 

R.: Ele está no meio de nós. 
 

V.: Corações ao alto. 

R.: O nosso coração está em Deus. 
 

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus. 

R.: É nosso dever, é nossa salvação. 

 

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,  

 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 

 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte. 

 Hoje o vosso Filho, eterno como Vós, 

 é apresentado no templo 

 e proclamado pelo Espírito Santo 

 glória de Israel e luz das nações. 

 Por isso, vamos com alegria ao encontro do Salvador 

 e com os Anjos e os Santos proclamamos a vossa glória, 

 cantando numa só voz: 

      Santo, Santo, Santo... 

 

Pres. – Deus, nosso Pai, 

 Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:  

 o amigo dos pequeninos e dos pobres.  

 Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos  

 e como podemos amar-nos uns aos outros. 

  

 Ele veio para tirar do coração dos homens  

 toda a maldade que não nos deixa ser amigos,  

 que não nos deixa ser felizes. 

 Ele prometeu que o Espírito Santo 

 estaria connosco todos os dias, 

 para podermos viver da Vossa vida: 
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 Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos: 

 enviai o vosso Espírito Santo 

 para que este pão e este vinho 

 se convertam  no Corpo e Sangue de Jesus,  

 Vosso Filho e nosso Senhor. 
 

 Na véspera da Sua morte, 

 Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor: 

 quando estava à mesa com os discípulos, 

 tomou o Pão, 

 fez uma oração para Vos dar graças; 

 depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:  
 

 TOMAI TODOS E COMEI.  

 ISTO É O MEU CORPO  

 QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

 

 Em seguida, tomou o cálice com vinho, 

 fez de novo uma oração para Vos dar graças; 

 depois entregou o cálie aos seus discípulos, dizendo:  
 

 TOMAI TODOS E BEBEI.  

 ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 

 O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA  

 QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS  

 PARA REMISSÃO DOS PECADOS.  
 

 E disse-lhes ainda: 
 

 FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

 

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom, 

 lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus, 

 e proclamamos o Mistério da Fé! 
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Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte, 

 Proclamamos a Vossa Ressurreição, 

 Vinde, Senhor Jesus! 
 

Pres. – Deus nosso Pai,  

 Jesus entregou-Se nas nossas mãos 

 para ser agora a nossa oferta 

 e nos levar até junto de Vós. 

 Por isso, nós Vos louvamos, 

 nós Vos bendizemos e Vos damos graças. 
 

 Escutai-nos, Senhor nosso Deus; 

 dai-nos o Vosso Espírito de amor 

 a todos nós que participamos desta mesa santa 

 para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja  

 com o Papa Francisco,  

 o nosso Arcebispo Jorge,  

 os bispos do mundo inteiro, 

 os Presbíteros, Diáconos e Catequistas, 

 e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,  

 estão ao serviço do Vosso Povo. 
 

 Lembrai-vos de todos os nossos amigos 

 e também daqueles de quem não gostamos tanto. 
 

 Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo, 

 e recebei-os com amor na vossa glória. 

 Lembrai-Vos de todos nós,  

 que somos a Igreja de Cristo 

 para cantarmos os vossos louvores. 
 

 Por Cristo, com Cristo, em Cristo,  

 A Vós, Deus Pai todo-poderoso,  

 na unidade do Espírito Santo,  

 toda a honra e toda a glória  

 agora e para sempre.  

R.: Amén. 
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Ritos da Comunhão 
 

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 
 

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,  

  santificado seja o Vosso nome; 

  venha a nós o vosso reino; 

  seja feita a Vossa vontade  

  assim na terra como no céu. 

   O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

   perdoai-nos as nossas ofensas, 

   assim como nós perdoamos  

  a quem nos tem ofendido; 

   e não nos deixeis cair em tentação;  

   mas livrai-nos do mal. 

 

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal; 

 Dai a Vossa paz às famílias de todo o mundo. 

 Enchei-nos do Vosso espírito de bondade, 

 de humildade, de mansidão, de paciência e de perdão, 

 enquanto esperamos a vinda gloriosa 

 de Jesus Cristo, nosso Salvador 
 

R.: Vosso é o Reino e o poder e a glória para sempre. 

 

Pres. – Senhor Jesus Cristo,  

  que Vos dedicastes ao serviço do Vosso Pai 

  e ao serviço dos Vossos irmãos: 

  ajudai-nos a viver, nas nossas famílias, 

  em verdadeiros laços de amor e compreensão recíproca. 

  Que, em cada dia, cresçamos como Vós, 

  em sabedoria e em graça, segundo a Vossa vontade.  

  Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.  

Todos – Amen.  

 

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.  

Todos – O amor de Cristo nos uniu.  

 
 

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.  
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Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 

  tende piedade de nós. 

  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 

  tende piedade de nós. 

  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 

  tende piedade de nós. 

 

 

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.  

  Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Todos –  Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, 

 mas dizei uma palavra e serei salvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção de Graças (facultativo) 
 

Pres. – Irmãos caríssimos:  

Nesta festa da apresentação de Jesus ao templo, 

eu vos convido também, a vós, 

a agradecer comigo ao Senhor 

pelo dom da vida consagrada, 

que o Espírito Santo suscitou na Igreja. 

Aclamemos a Deus, cantando: 

 

Cântico –  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
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Pres. – Bendito sejas, Senhor, Pai santo, 

 porque na tua infinita bondade, 

com a voz do teu Espírito, 

em todos os tempos chamaste homens e mulheres 

que, já consagrados a ti no Baptismo, 

fossem na Igreja sinal do seguimento radical de Cristo, 

testemunho vivo do Evangelho, 

anúncio dos valores do Reino, 

profecia da Cidade última e nova. 
 

Cântico –  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
  Glória a Ti, glória, Senhor!... 

Pres. –  Bendito Nós te glorificamos, Pai, e te bendizemos 

 porque, em Jesus Cristo, teu Filho, 

 nos deste a imagem perfeita do servo obediente: 

 ele fez da tua vontade o seu alimento, 

 do serviço a norma de vida, 

 do amor a lei suprema do Reino. 

Obrigado Pai, pelo dom de Cristo, 

servo obediente até a morte. 

Com alegria confirmamos hoje o nosso compromisso 

de obediência ao Evangelho e à voz da Igreja. 
 

Cântico –  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
  Glória a Ti, glória, Senhor!... 

Pres. –  Nós te glorificamos, Pai, e te bendizemos 

porque, em Jesus Cristo, nosso irmão, 

nos deste o exemplo mais elevado do dom de si: 

Ele, que era rico, fez-se pobre por nós, 

proclamou felizes os pobres em espírito 

e abriu aos pequenos os tesouros do Reino. 

Obrigado Pai, pelo dom de Cristo, 

filho do homem, manso, humilde e pobre, 

que não tinha onde descansar a cabeça. 

Alegres, confirmamos hoje o nosso compromisso 

de viver com sobriedade e austeridade, 

de vencer o desejo de possuir com a alegria de dar. 

 

Cântico –  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
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Pres. –  Nós te glorificamos, Pai, e te bendizemos, 

porque em Jesus Cristo, Filho da Virgem Mãe, 

nos deste o modelo supremo do amor consagrado: 

ele, Cordeiro sem mancha, viveu amando a ti e aos irmãos, 

morreu perdoando e abrindo as portas do Reino. 

Obrigado Pai, pelo dom de Cristo, 

esposo virgem da virgem Igreja. 

Com alegria confirmamos hoje o nosso compromisso 

de conservar casto o corpo e puro o coração, 

de viver com amor indiviso 

para a tua glória e a salvação do mundo. 

 

Cântico –  Glória a Ti, glória, Senhor!... 
  Glória a Ti, glória, Senhor!... 

 
Pres. –  Olhai benigno, Senhor, 

para estes teus filhos e filhas: 

firmes na fé e alegres na esperança, sejam, por tua graça, 

reflexo da tua luz, 

instrumento do Espírito de paz, 

prolongamento da presença de Cristo entre os homens. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,  

que é Deus conVosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 

 

 

 

 

 
Oração depois da Comunhão 

Pres. – Deus de bondade, 

 que respondestes à esperança do santo Simeão, 

 confirmai em nós a obra da vossa graça: 

 assim como lhe destes a alegria  

 de receber em seus braços, antes de morrer, a Cristo vosso Filho, 

 concedei que também nós, fortalecidos por estes sacramentos, 

 caminhemos ao encontro do Senhor e alcancemos a vida eterna. 

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amén. 
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Bênção Final 
 

Pres. – O Senhor esteja convosco! 

R.: Ele está no meio de nós. 

 

Pres. – Deus, que das trevas vos chamou à sua luz admirável, 

 derrame sobre vós a sua bênção 

 e vos torne firmes na fé, na esperança e no amor. 

R.: Amén. 

 

Pres. – Deus faça de vós testemunhas da sua verdade junto aos irmãos, 

 como verdadeiros discípulos do Cristo, 

 luz que brilha nas trevas. 

R.: Amén. 

 

Pres. – Como Simeão e Ana esperaram e encontraram Cristo, luz do mundo,  

 assim, com imensa alegria, possais encontrar, 

 no termo da vossa caminhada, 

 Cristo, luz da luz. 

R.: Amén. 

 

Pres. – E a vós todos aqui presentes 

  abençoe-vos o Deus Todo-poderoso 

  Pai, Filho e  Espírito Santo! 

R.:  Amén. 

 

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R.: Graças a Deus. 

 


