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Como no Baptismo do Senhor,
também no nosso Baptismo

o Espírito Santo desce sobre nós
e tornamo-nos filhos de Deus.

CCCCCelebrelebrelebrelebrelebração do Baptismoação do Baptismoação do Baptismoação do Baptismoação do Baptismo
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Acolhimento

Cel. – Que nome dais ao vosso filho?
Pais – _____________.

Cel. – Que pedis à Igreja de Deus para a _____________?
Pais – O Baptismo.

Cel. – Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para o vosso filho
_____________. Deveis educá-lo na fé, para que, observando
os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos
ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis?

Pais – Sim, estamos.

Cel. – E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais do
_____________ nesta sua missão

Padrinhos – Sim, estou.

Cel. – _____________, é com muita alegria que a comunidade cristã
te recebe. Em seu nome, eu te assinalo com o Sinal da Cruz, e,
depois de mim, os teus pais e padrinhos vão também assinalar-
te com o mesmo sinal de Cristo Salvador.

O Celebrante faz o Sinal da Cruz na fronte da criança, sem dizer nada. Depois

convida os pais e os padrinhos a fazerem o mesmo.

Se este acolhimento foi à porta da Igreja, organiza-se a Procissão até junto do

Ambão, onde decorrerá a Liturgia da Palavra e a Profissão de Fé com a renova-

ção do pedido de Baptismo.
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Ato Penitencial
Pres. – Irmãos:

Acolhemos na Igreja mais uma criança,
que pelo Baptismo se vai tornar Filho de Deus.
Recordando o nosso próprio Batismo,
renovemos as nossas renúncias ao pecado e ao mal.

Pres. – Renunciais ao pecado,
para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?

Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais às seduções do mal
para que o pecado vos não escravize?

Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Renunciais a Santanás,
que é o autor do mal e o pai da mentira?

Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias,

Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.
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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.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Universal
Após a Oração Universal própria de cada dia, o celebrante prossegue com a

Invocação dos Santos

Pres. – A Comunidade cristã não é  composta só pelos cristãos que
vivem no momento actual. Os santos, que viveram a fé que nós
hoje professámos, são modelos de vida e irmãos que nos acom-
panham. Porque acreditamos na verdade da Comunhão dos San-
tos, rezemos  pedindo a sua protecção para nós e para esta
criança.

Pres. – Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São João Baptista, profeta e anunciador de Cristo
Todos: Rogai por nós

Pres. – São José, pai adoptivo de Cristo,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São Pedro, primeiro Papa da Igreja,
Todos: Rogai por nós

Pres. – São Paulo, Evangelizador dos Povos,
Todos: Rogai por nós

Pres. – S ____________, (Patrono da criança)

Todos: Rogai por nós

Pres. – Todos os Santos e Santas de Deus,
Todos: Rogai por nós
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Pres. – Deus eterno e todo-poderoso, Vós enviaste o Vosso Filho ao
mundo, para livrar-nos do espírito do mal, arrebatar-nos do
poder das trevas e introduzir-nos no Reino da Vossa Luz. Fa-
zei que esta criança, livre da mancha original se torne um tem-
plo vivo pela presença do Espírito Santo. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.
Unção Pré-Baptismal

Comentarista: Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita
coragem e fortaleza. É necessário treinar-se na fé no dia-a dia,
como fazem os atletas. Os atletas, para se manterem em forma,
fazem diariamente ginástica e massagens nos musculos para per-
manecerem ágeis e fortes.

Este óleo, com o qual é ungido o peito desta criança, tem o sen-
tido de luta para conservar a fé sempre viva e  permanecer um
atleta de Cristo até à conquista do Reino dos Céus.

Pres. –  (Unge o peito da criança,dizendo:)

 Cristo Salvador te dê a Sua Força.
Pais e Padrinhos: Amén.

Imposição das Mãos
Comentarista: Desde o início do Cristianismo, o gesto de impor as mãos

tem um grande significado. Significa que Deus envia o Seu Espí-
rito sobre nós para nos consagrar. Vamos impor as mãos sobre
esta criança, para que o Espírito Santo a consagre.

(Estendendo a mão direita sobre a criança reza a oração)

Pres. – Vinde Espírito Santo e tomai conta desta criança. Sede para
ela uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus sentimentos,
as suas ideias e todas as suas actividades. Vinde, Espírito San-
to, e santificai esta criança para vosso louvor e glória, pelos
séculos dos séculos.

Todos: Amén.
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Renovação da Fé

Comentarista: As crianças são batizadas na fé da Igreja.
De pé, vamos agora fazer a nossa Profissão de Fé.

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra?

Pais e Padrinhos: Sim, Creio!

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai?

Pais e Padrinhos: Sim, Creio!

Pres. – Credes no Espírito Santo,
na santa Igreja católica,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna?

Pais e Padrinhos: Sim, Creio!

Pres. – Esta é a nossa fé.
Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar,
em Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Todos: Ámen!

Baptismo
Comentarista: Chegou o momento do baptismo. A água, na Bíblia, apa-

rece como sinal de vida, de libertação, de purificação e de graça
de Deus. As palavras que o Celebrante diz são as mesmas pala-
vras que Cristo falou ao enviar os Apóstolos a pregarem e bapti-
zarem. O pai em nome da família e dos padrinhos renova o pedido
do Baptismo.
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(O pai renova o pedido de Baptismo)

Pai: Reverendo Padre, peço que o N____________ seja baptizado na

Igreja de Cristo.
ou o Presidente da celebração pergunta

Pres. – Quereis, então, que N____________ receba o Baptismo
na fé da Igreja, que todos, convosco, acabámos de professar?

Pais e Padrinhos: Sim, queremos.

(Pais e padrinhos dirigem-se à pia baptismal)

Pres. –

N____________,
EU TE BAPTIZO

EM NOME DO PAI

E DO FILHO

E DO ESPÍRITO SANTO.

Unção com o Crisma
Comentarista: O óleo, com o qual vai ser ungida a fronte da criança, é

o sinal de consagração ao povo de Deus.

Pres. – N_____________, Deus todo-poderoso,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que te libertou do pecado e te deu uma vida nova
pela água e pelo Espírito Santo,
unge-te com o crisma da salvação,
para que, reunido ao seu povo,
permaneças, eternamente, membro de Cristo
sacerdote, profeta e rei.

Todos: Amén.

Pres. – (Unge a fronte da Criança dizendo:)

N____________, fazes parte do povo santo de Deus!

fé

e
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A Veste Branca

Comentarista: A veste branca significa a graça de Deus, a pureza da
vida. A cor branca manifesta que o cristão já participa da Res-
surreição de Jesus, o Homem Novo.

Pres. – N_____________, agora és nova criatura
e estás revestido de Cristo.
Essa veste branca que hoje usas
seja para ti símbolo da dignidade cristã.
Ajudado pela palavra e pelo exemplo da tua família,
conserva-a imaculada até à vida eterna.

Todos: Amén.
Entrega da Vela e Effetha

Comentarista: O Círio Pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado. So-
mos chamados a passar das trevas para a luz, e a transmitir essa
mesma luz uns aos outros, pois somos filhos da luz.

(O padrinho acende a vela no Círio Pascal)

Pres. – A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta
luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre
como filha da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, pos-
sa ir ao seu encontro com todos os Santos, no reino dos céus.

Pres. – O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te
dê a graça de, em breve, poderes ouvir a sua palavra e profes-
sar a fé, para louvor e glória de Deus Pai.

Todos: Amén

Pres. – Bendigamos ao Senhor!
R.: – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue com o Ofertório)
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I Domingo do Tempo Comum
Ano C

Baptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do SenhorBaptismo do Senhor
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I Domingo do Tempo Comum
(Batismo e Missão...)

1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projecto
salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o
Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de
salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do Pai, Ele fez-se um de
nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do
pecado e empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos chegar à
vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso "Servo", escolhido por
Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem
fim… Investido do Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com hu-
mildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência,
pois esses esquemas não são os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai
enviou ao mundo para concretizar um projecto de salvação; por isso, Ele "pas-
sou pelo mundo fazendo o bem" e libertando todos os que eram oprimidos. É
este o testemunho que os discípulos devem dar, para que a salvação que Deus
oferece chegue a todos os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa proféti-
ca: Jesus é o Filho/"Servo" enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e
cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele tor-
nou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos homens, caminhou ao
lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à
vida em plenitude.
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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.

Monitor – Passado o Advento e as Festas Natalícias, estamos agora no
umbral do chamado Tempo Comum do Ano Litúrgico que, ao
contrário do que se possa pensar, não é um Tempo secundário,
mas fundamental na vida celebrativa da Igreja.

Na verdade, ao longo deste Tempo Comum, Domingo após
Domingo, a Igreja é chamada a contemplar de perto toda a vida
histórica do seu Senhor, desde o Batismo no Jordão até à Cruz e à
Glória da Ressurreição.

O 1.º Domingo do Tempo Comum coloca diante de nós o
episódio do Batismo de Jesus no Jordão. A partir do Batismo de
Jesus no Jordão, é Missão da Igreja viver esta intimidade do Pai e
do Filho e do Espírito Santo, e seguir o seu Senhor, passo a passo,
ao longo de todo o Ano Litúrgico, para ver bem como faz Jesus, o
Filho Amado, Batizado com o Espírito Santo. O que faz Jesus e
como faz Jesus, é quanto devemos fazer nós também, dado que
também nós fomos Batizados com o Espírito Santo e elevados à
condição de filhos adotivos. Portanto, partamos em Missão dentro
e fora da nossa Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
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Pres. – Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

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.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que proclamastes solenemente a Cristo
como vosso amado Filho
quando era baptizado nas águas do rio Jordão
e o Espírito Santo descia sobre Ele,
concedei aos vossos filhos adoptivos,
renascidos pela água e pelo Espírito Santo,
a graça de permanecerem sempre no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro de Isaías      (Is 42,1-4.6-7)

"Eis o meu servo, enlevo da minha alma"
Diz o Senhor:
"Eis o meu servo, a quem Eu protejo,
o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito,
para que leve a justiça às nações.
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Não gritará, nem levantará a voz,
nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega:
proclamará fielmente a justiça.
Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra,
a doutrina que as ilhas longínquas esperam.
Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te
e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações,
para abrires os olhos aos cegos,
tirares do cárcere os prisioneiros
e da prisão os que habitam nas trevas".

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz.

Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.
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A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão
e no seu templo todos clamam: Glória!
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o Senhor,
o Senhor senta-Se como Rei eterno.

Leitura dos Actos dos Apóstolos      (Act 10,34-38)

"Deus ungiu-O com o Espírito Santo"
Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
"Na verdade,
eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe agradável.
Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Jesus Cristo,
que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo
a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem
e curando todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele".

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cfr. Mc 9,6)

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

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
"Este é o meu Filho muito amado: escutai-O!"

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
(Lc 3, 15-16.21-22)

«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»
Naquele tempo,
o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes:
«Eu baptizo-vos com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias.
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o baptismo,
Jesus também foi baptizado;
e, enquanto orava,
o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele
em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado:
em Ti pus toda a minha complacência».

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
A Festa de hoje – Batismo do Senhor – encerra o tempo do Natal: o Pai

apresenta, manifesta a Israel o Salvador que Ele nos deu, o Menino que nas-
ceu para nós: "Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha
complacência".

Estas palavras contêm um significado muito profundo: o Pai apresenta
Jesus usando as palavras do profeta Isaías. Aqui vemos que Jesus não é
somente o Servo; Ele é o Filho amado! O Servo que o Antigo Testamento
anunciava é também o Filho amado eternamente. No entanto, é o Filho que
sofrerá como o Servo, que deverá exercer a Sua missão de modo humilde e
doloroso!

Nas margens do Jordão, Jesus foi ungido com o Espírito Santo como o
Messias, aquele que as Escrituras prometiam e Israel esperava. Agora, Ele
pode começar publicamente a missão de anunciar e inaugurar o Reino de
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Deus. Esta missão, começou-a desde que se fez homem por nós; contudo,
agora vai manifestar-se publicamente, primeiro a Israel e, depois da ressurrei-
ção, a toda a humanidade.

Hoje, o Pai revela a Jesus qual o modo, qual o caminho que Ele deve seguir
para ser o Messias como Deus quer: na pobreza, na humildade, no despoja-
mento, no serviço!... É assim que o Reino de Deus será anunciado no mundo.
Jesus deverá ser manso: "Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz
ouvir pelas ruas". Deve ser cheio de misericórdia para com os pecadores,
os fracos, os pobres, os sem esperança: "não quebrará a cana fendida,
nem apagará a torcida que ainda fumega". Ele irá sofrer, ser tentado ao
desânimo, mas colocará no Pai toda a Sua esperança, toda a Sua confiança:
"Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na
terra". O Senhor Deus estará sempre com Ele e Ele veio não só para Israel,
mas para todas as nações da terra.

E Jesus começa já a cumprir a Sua missão na humildade: Ele entra na fila
dos pecadores, para ser batizado por João. Ele, que não tinha pecado, assume
os nossos pecados, faz-se solidário connosco; Ele, o Cordeiro de Deus que
tira os pecados do mundo! "João tentava dissuadi-lo, dizendo: 'Eu é que
tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim?' Jesus, porém,
respondeu-lhe: 'Deixa estar, pois assim nos convém cumprir toda a justi-
ça'" (Mt 3,14s). Assim convinha, no plano do Pai, que Jesus se humilhasse,
se fizesse Servo e assumisse os nossos pecados!... Ele veio não na glória, mas
na humildade; não na força, mas na fraqueza; não para impor, mas para pro-
por; não para ser servido, mas para servir. Este é o caminho que o Pai indica
a Jesus, e o caminho que Jesus escolhe livremente em obediência ao Pai. Este
é o caminho dos cristãos, e não há outro!

João diz-nos: "Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais
forte do que eu (...) Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o
fogo".  Para os cristãos, não há batismo nas águas, mas no Espírito, simboli-
zado pela água (cf. Jo 3,5; 7,37-39). Ao sermos batizados, recebemos o
Espírito Santo e, por isso, somos participantes da sua missão de viver, teste-
munhar e anunciar o Reino de Deus, a Vida eterna, a Vida no amor a Deus e
aos irmãos, que Jesus veio anunciar ao fazer-se homem igual a nós. Mas este
testemunho não é para dar nas vistas, mas um testemunho dado na simplicida-
de, na pobreza e na humildade do dia a dia!

O Menino que nasceu para nós, a Criança admirável que cresceu em sa-
bedoria, idade e graça, submisso aos seus pais na família de Nazaré, o Deus
perfeito, filho da Mãe de Deus, Aquele que com o brilho de sua Estrela atraiu
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a si todos os povos, hoje é apresentado pelo Pai: Ele é o Filho querido, Ele é o
Servo sofredor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o
Messias, o Ungido de Deus! Acolhamo-l’O na nossa existência e no nosso
coração e a nossa vida terá um novo sentido. Seguindo-O, chegaremos ao
coração do Pai que O enviou e é Deus com Ele na unidade do Espírito Santo.

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Recordando o Baptismo de Jesus,
o Filho muito amado de Deus Pai,
oremos ao Senhor
e confiemos-Lhe, na oração comum,
os homens e as mulheres de toda a terra,
dizendo confiadamente:

«Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito».

1. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente,
oelos ministros do Evangelho e do Baptismo,
pelas crianças, por seus pais e padrinhos,
Oremos, irmãos.

2. Pelos catecúmenos jovens e adultos,
pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor,
e pelos grupos cristãos que os acompanham,
Oremos, irmãos.

3. Pelos que são baptizados neste dia
ou confirmados pelo Espírito, o Dom de Deus,
e pelos que procuram ser fieis ao seu Baptismo,
Oremos, irmãos.

4. Pelas famílias cristãs, pequenas Igrejas em cada lar,
pelos que buscam a Deus com rectidão,
e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio,
Oremos, irmãos.

5. Por todos nós que recebemos o Baptismo,
pelos que estão em graça e paz com Deus,
e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
Oremos, irmãos.
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Pres. – Senhor nosso Deus,
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
o dom e a alegria do Baptismo,
para que Vos chamemos nosso Pai
e nos sintamos, de verdade, vossos filhos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.
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Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

os dons que a Igreja Vos oferece,
ao celebrar a manifestação de Cristo vosso Filho,
para que a oblação dos vossos fiéis
se transforme naquele sacrifício perfeito
que lavou o mundo de todo o pecado.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – 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:
Nas águas do rio Jordão,
realizastes prodígios admiráveis,
para manifestar o mistério do novo Baptismo:
do Céu fizestes ouvir uma voz,
para que o mundo acreditasse
que o vosso Verbo estava no meio dos homens;
pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba,
consagrastes Cristo vosso Servo
com o óleo da alegria,
para que os homens O reconhecessem
como o Messias enviado
a anunciar a boa nova aos pobres.
Por isso, com os Anjos e os Santos do Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Senhor, Pai santo,
que, desde a origem do mundo,
tudo fazeis para ajudar o homem
a ser santo como Vós sois santo,
olhai para o vosso povo aqui reunido
e enviai o vosso Espírito Santo,
a fim de que estes dons se convertam para nós
no Corpo ✠✠✠✠✠ e Sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo,
no qual também nós somos vossos filhos.

Quando estávamos perdidos,
incapazes de nos aproximarmos de Vós,
destes-nos a maior prova do vosso amor:
o vosso Filho, o único Justo,
entregou-se em nossas mãos,
deixando-se pregar numa cruz.

Mas antes de estender os braços
entre o céu e a terra,
como sinal indelével da vossa aliança,
quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos.

Durante a Ceia, tomou o pão
e, dando graças, abençoou-o,
partiu-o e deu-lho, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
sabendo que ia reconciliar em Si todas as coisas
pelo sangue derramado na cruz,
tomou o cálice com vinho,
de novo Vos deu graças
e entregou-o aos seus discípulos, dizendo:
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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.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando o memorial
da morte e ressurreição de Cristo,
nossa Páscoa e nossa paz,
enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro,
este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens.

Olhai com bondade, Senhor,
para esta família que chamais à comunhão convosco
na participação do único sacrifício de Cristo,
de modo que, pelo poder do Espírito Santo,
vencidas todas as divisões e discórdias,
sejamos reunidos num só corpo.

Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração
com o Papa N... e o nosso Arcebispo N....

Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino
até comparecermos diante de Vós,
santos entre os Santos na morada celeste,
com a bem-aventurada Virgem Maria e os Apóstolos,
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e os nossos irmãos defuntos
que recomendamos à vossa misericórdia,
para que, na nova criação,
finalmente libertos da corrupção da morte,
possamos cantar sem fim
o hino da acção de graças de Cristo, vosso Filho,
eternamente vivo e glorioso.

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.

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 pecado,
que entrava, em nós e no mundo,
a acção do Vosso Espírito.
Renovai a força do nosso Baptismo,
diante das dificuldades em que vivemos,
para chegarmos à felicidade que nos prometeis,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
Vós recebestes a unção do Espírito,
para nunciar a paz aos homens,
e passastes pelo mundo fazendo sempre o bem.
Concedei à Vossa Igreja,
reconhecer os sinais da Vossa bondade
e acolher a paz verdadeira, que vem de Vós,
como é da 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.
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.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado,

ouvi benignamente as nossas súplicas
e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé
a palavra do vosso Filho Unigénito
para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Servidor! – Primeira palavra da liturgia deste dia
– última palavra da liturgia de Sexta-feira santa.
Uma palavra que recapitula toda a vida e a Missão de Cristo.

Servidor! – A única palavra que nos é oferecida
para definir a nossa participação na sua Missão,
enquanto discípulos.

Servidor! – Que serviço concreto poderemos assegurar
na comunidade e noutros espaços da nossa vida?.

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


