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Sempre vigilantes...

XIX Domingo do Tempo Comum
Ano C

Sempre vigilantes...
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XIX Domingo do Tempo Comum
(Sempre vigilantes...)

1.ª Leit. – Sab 18, 6-9;
Salmo – Sal 32, 1 e 12. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 11, 1-2. 8-19;
Ev Lc 12, 32-48.

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe convida-nos à vigi-
lância: o verdadeiro discípulo não vive de braços cruzados, numa existência de
comodismo e resignação, mas está sempre atento e disponível para acolher o
Senhor, para escutar os seus apelos e para construir o “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos as palavras de um “sábio” anónimo,
para quem só a atenção aos valores de Deus gera vida e felicidade. A comuni-
dade israelita – confrontada com um mundo pagão e imoral, que questiona os
valores sobre os quais se constrói a comunidade do Povo de Deus – deve,
portanto, ser uma comunidade “vigilante”, que consegue discernir entre os va-
lores efémeros e os valores duradouros.

A segunda leitura apresenta Abraão e Sara, modelos de fé para os
crentes de todas as épocas. Atentos aos apelos de Deus, empenhados em res-
ponder aos seus desafios, conseguiram descobrir os bens futuros nas limitações
e na caducidade da vida presente. É essa atitude que o autor da Carta aos
Hebreus recomenda aos crentes, em geral.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre a vigilância. Propõe aos
discípulos de todas as épocas uma atitude de espera serena e atenta do Senhor,
que vem ao nosso encontro para nos libertar e para nos inserir numa dinâmica de
comunhão com Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que está sempre prepara-
do para acolher os dons de Deus, para responder aos seus apelos e para se
empenhar na construção do “Reino”.
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Acolhimento

Cel. – Que nome dais aos vossos filhos?
Pais – _____________.

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

Cel. – Caríssimos pais: pedistes o Baptismo para os vossos filhos.
Deveis educá-los na fé, para que, observando os mandamentos,
amem 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 destas crian-
ças na sua missão

Padrinhos – Sim, estou.

Cel. – Filhinhos, é com muita alegria que a comunidade cristã vos
recebe. Em seu nome, eu vos assinalo com o Sinal da Cruz, e,
depois de mim, os vossos pais e padrinhos vão também assina-
lar-vos 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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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado,
o amor do Paie a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

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

Ato Penitencial
Pres. – Irmãos e irmãs:

Acolhemos na Igreja mais quatro crianças,
que pelo Baptismo se vão tornar Filhos 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, atos 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 Colecta

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
a quem podemos chamar nosso Pai,
fazei crescer o espírito filial em nossos corações
para merecermos entrar um dia
na posse da herança prometida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Livro da Sabedoria (Sab 18, 6-9)

"Da mesma forma castigastes os adversários

e nos cobristes de glória, chamando-nos a Vós"

A noite em que foram mortos os primogénitos do Egipto
foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados,
para que, sabendo com certeza
a que juramentos tinham dado crédito,
ficassem cheios de coragem.
Ela foi esperada pelo vosso povo,
como salvação dos justos e perdição dos ímpios,
pois da mesma forma que castigastes os adversários,
nos cobristes de glória, chamando-nos para Vós.
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Por isso os piedosos filhos dos justos
ofereciam sacrifícios em segredo
e de comum acordo estabeleceram esta lei divina:
que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos;
e começaram a cantar os hinos de seus antepassados.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 1.12.18-19.20.22 (R. 12b)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para Sua herança.

Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus,
o povo que Ele escolheu para sua herança.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor,
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 11, 1-2.8-19)

"Esperava a cidade, da qual Deus é arquitecto e construtor"

Irmãos:
A fé é a garantia dos bens que se esperam
e a certeza das realidades que não se vêem.
Ela valeu aos antigos um bom testemunho.
Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento
e partiu para uma terra que viria a receber como herança;
e partiu sem saber para onde ia.
Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida,
habitando em tendas, com Isaac e Jacob,
herdeiros, como ele, da mesma promessa,
porque esperava a cidade de sólidos fundamentos,
cujo arquitecto e construtor é Deus.
Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe
já depois de passada a idade,
porque acreditou na fidelidade d’Aquele que lho prometeu.
É por isso também que de um só homem
– um homem que a morte já espreitava –
nasceram descendentes tão numerosos
como as estrelas do céu
e como a areia que há na praia do mar.
Todos eles morreram na fé,
sem terem obtido a realização das promessas.
Mas vendo-as e saudando-as de longe,
confessaram que eram estrangeiros
e peregrinos sobre a terra.
Aqueles que assim falam
mostram claramente que procuram uma pátria.
Se pensassem na pátria de onde tinham saído,
teriam tempo de voltar para lá.
Mas eles aspiravam a uma pátria melhor,
que era a pátria celeste.
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E como Deus lhes tinha preparado uma cidade,

não Se envergonha de Se chamar seu Deus.

Pela fé, Abraão, submetido à prova,

ofereceu o seu filho único Isaac,

que era o depositário das promessas,

como lhe tinha sido dito:

«Por Isaac será assegurada a tua descendência».

Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos;

por isso, numa espécie de prefiguração,

ele recuperou o seu filho.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mt 24, 42a.44)

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

Vigiai e estai preparados,
porque na hora em que não pensais

virá o Filho do homem.

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

✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 12, 32-48)

"Estai vós também preparados"

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Não temas, pequenino rebanho,
porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino.
Vendei o que possuís e dai-o em esmola.
Fazei bolsas que não envelheçam,
um tesouro inesgotável nos Céus,
onde o ladrão não chega nem a traça rói.
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Porque onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração.
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens
que esperam o seu senhor voltar do casamento,
para lhe abrirem logo a porta, quando chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar,
encontrar vigilantes.
Em verdade vos digo:
cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa
e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada,
felizes serão se assim os encontrar.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão,
não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados,
porque na hora em que não pensais
virá o Filho do homem».
Disse Pedro a Jesus:
«Senhor, é para nós que dizes esta parábola,
ou também para todos os outros?»
O Senhor respondeu:
«Quem é o administrador fiel e prudente
que o senhor estabelecerá à frente da sua casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar,
encontrar assim ocupado.
Em verdade vos digo
que o porá à frente de todos os seus bens.
Mas se aquele servo disser consigo mesmo:
‘o meu senhor tarda em vir’;
e começar a bater em servos e servas,
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a comer, a beber e a embriagar-se,
o senhor daquele servo
chegará no dia em que menos espera
e a horas que ele não sabe;
ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis.
O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor,
não se preparou ou não cumpriu a sua vontade,
levará muitas vergastadas.
Aquele, porém, que, sem a conhecer,
tenha feito acções que mereçam vergastadas,
levará apenas algumas.
A quem muito foi dado, muito será exigido;
a quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá».

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
Quando o Evangelho não nos é exigente? Quando a Palavra de Deus não

nos questiona? A Escritura diz que “a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais
penetrante que uma espada de dois gumes; penetra até dividir alma e
espírito, junturas e medulas. Ele julga as disposições e intenções do
coração” (Hb 4,12). Em cada Domingo, fazemos experiência dessa exigência
viva e eficaz da Palavra do Senhor na nossa vida.

Os últimos domingos, com a Palavra de Deus, têm sido momentos de
reflexão sobre como responder à presença do Senhor na nossa vida: escolher
a melhor parte, escutando a sua Palavra; tornarmo-nos ricos aos olhos de
Deus, cumprindo a sua vontade e praticando boas obras. Neste domingo, o
evangelho mostra-nos como temos de viver, ansiando pela vinda do Senhor.
Uma vinda que não se sabe quando acontecerá: a longo prazo, se a
consideramos como coisa dos últimos tempos; a curto prazo, se sentirmos que
o Senhor «passa» assiduamente, porque não está longe de nós.

Comecemos com a advertência consoladora e carinhosa do Senhor Jesus:
«Não temas, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos
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o reino». Como é actual e necessária esta palavra! A fé cristã e a Igreja são
tão combatidas actualmente, e tão incompreendidas! Cada vez mais a nossa
sociedade se paganiza, cada vez mais rejeita o cristianismo, cada vez mais
fortemente apostata da fé na qual foi plasmada e cada vez menos compreende
o Evangelho e as suas exigências. Com quanta força se contesta a moral
cristã; com quanta ênfase se ressalta e propaga a fraqueza deste ou daquele
membro da Igreja, sobretudo do clero... O interesse é um só: desmoralizar a
Igreja como porta-voz do Evangelho. Desmoraliza-se a Igreja para calar-se e
desmoralizar-se a moral cristã e as suas exigências. Olhemos o Crucificado,
pensemos nas suas exigências e vejamos o que o mundo pensa e diz: “Não
queremos que ele reine sobre nós!” Pois a nós, pequeno rebanho – rebanho
cada vez menor –, o Senhor exorta: “Não temas medo, pequenino rebanho!”
Não temamos o mundo pagão, não temamos os escândalos, não temamos as
nossas próprias infidelidades e fraquezas, não temamoss os sábios da sabedoria
deste mundo, que não podem compreender as coisas de Deus (cf. 1Cor 1,21) e
crucificaram e crucificam ainda hoje o Senhor da Glória (cf. 1Cor 2,8). Não
temais perante as dificuldades desta vida!

Mas, como é possível resistir? É tão grande o combate; é tão dramática a
batalha! As leituras da Missa de hoje dão-nos uma resposta emocionante. O
Livro da Sabedoria recorda-nos a noite da saída do Egito. Israel era um povinho,
um bando de escravos... Como suportou o sofrimento? Como se conservou
fiel a Deus? Como resistiu? Como não se dispersou? Resistiu porque colocou
a sua esperança só em Deus: “A noite da libertação fora predita a nossos
pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se
conservassem intrépidos”. O povo de Deus, escravo no Egito, não duvidou
da promessa que Deus fizera a Abraão; o povo esperou contra toda a
esperança e esperou no julgamento de Deus: “Os piedosos filhos dos bons
fizeram este pacto divino: que os santos participariam solidariamente
dos mesmos bens e dos mesmos perigos”. Um povo unido pela esperança e
pela fé na Palavra de Deus.

A segunda leitura, da Carta aos Hebreus, também nos responde: a fé, mãe
da esperança, foi a força dos amigos de Deus. “A fé é um modo de já possuir
o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se
vêem”. Na fé, já possuímos; na fé, já tocamos com as mãos aquilo que o
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Senhor nos prometeu e nos preparou. Foi pela fé que os nossos antepassados
partiram, deixaram tudo; pela fé tiveram a coragem de viver errantes, morando
em tendas, daqui para ali... Pela fé, viveram como estrangeiros neste mundo,
colocando toda a esperança em Deus, que nos prepara uma Pátria melhor no
céu; pela fé, Abraão, nosso pai, foi capaz de sacrificar o seu filho único... Pela
fé deles "Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus”.

O caminho que o Senhor nos propõe nunca foi fácil... Só aqueles que
tiveram a coragem de se deixar, de se abandonar, de se entregar, perseveraram
até o fim. É o que o Senhor nos propõe hoje: “Vendei vossos bens e dai
esmola... Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu... Tende
os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam
o seu senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando
chegar e bater... Estai vós também preparados!” Todas estas palavras
convidam-nos ao desapego, à vigilância, à atitude de disponibilidade, de entrega
e esperança diante de Deus. E como tudo isto é difícil, num mundo que propõe
como ideal de vida o conforto, a fartura de bens, o individualismo, a confiança
só no que se vê, a dispersão interior e exterior! Como podem as crianças ter
amor a Deus passando horas e horas diante dos filmes e desenhos animados
pagãos? Como podem os adultos prender o coração às coisas de Deus,
empanturrando-se de dispersão, de novelas e de futilidades mundanas? Como
rezar bem se nos apegamos ao conforto desmesurado? Como seremos
realmente fortes na fé sem combater os nossos vícios? Como estaremos prontos
para levar cruz na doença, nas dificuldades da vida conjugal, no desafio da
educação dos filhos, na luta do combate aos vícios, na busca sincera de sermos
rectos, decentes e honestos por amor de Cristo? Como viver tudo isto sem a
vigilância? Como permanecer firmes na fé católica sem a oração e a procura
das coisas de Deus? O Senhor virá na noite deste mundo: “E caso chegue à
meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão” se nos encontrar
vigilantes! Vigiemos, portanto!

Caríssimos, esta palavra é para todos. Vale também para os pais, servos
que o Senhor colocou à frente de sua família. Que sejam conscientes da missão
que receberam e transmitam aos seus filhos o testemunho de uma fé robusta
e dos verdadeiros valores humanos e cristãos. E possam receber a recompensa
dos servos bons e fiéis, aqui e por toda a eternidade.
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Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

A nossa oração em cada domingo
deve ser tão universal como a Igreja.
Oremos, em nome de toda a humanidade,
ao Senhor nosso Deus e nosso Pai,
dizendo com toda a confiança:

«Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo»
1. Pela santa Igreja católica, pequeno rebanho de Cristo,

para que o Senhor a proteja em toda a terra
e a mantenha pobre, vigilante e servidora,
oremos, irmãos.

2. Pelos homens que governam as nações,
para que estejam ao serviço dos mais pobres
a quem falta o pão de cada dia,
oremos, irmãos.

3. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos,
para que a fé que professam no Deus único
os ensine a ser bons e a perdoar,
oremos, irmãos.

4. Pelos que trabalham no campo e dele vivem,
para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis,
colheitas abundantes e o dom da paz,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que Deus nos converta à sua Palavra
e nos perdoe todos os pecados,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor nosso Deus,
que nos mandais esperar a vossa vinda,
mantendo acesas as lâmpadas da fé
e ocupados em ser bons administradores,
não permitais que os nossos corações se afastem
da riqueza verdadeira,
que é o tesouro inesgotável do reino dos Céus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Omitindo a oração conclusiva do Oração Universal o celebrante prossegue com a

Invocação dos Santos
Comentarista – A Comunidade cristã não é  composta só pelos cristãos

que vivem no momento actual. Os santos, que viveram a fé que
nós hoje celebramos professamos, são modelos de vida e irmãos
que nos acompanham. Porque acreditamos na verdade da Comu-
nhão dos Santos, rezemos  pedindo a sua protecção para nós e
para estas crianças que vão receber a graça do Baptismo.

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. – Todos os Santos e Santas de Deus,
Todos: Rogai por nós

Pres. – Deus eterno e todo-poderoso,
Vós enviaste o Vosso Filho ao mundo,
para nos livrar do espírito do mal,
arrebatar-nos do poder das trevas
e introduzir-nos no Reino da Vossa Luz.
Fazei que estas crianças, livres da mancha original,
se tornem templo vivo pela presença do Espírito Santo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus conVosco na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os Ritos da Comunhão, na Página 203.
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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 de cada 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
estas 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 destas criança. Sede para
elas uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus sentimen-
tos, as suas ideias e todas as suas actividades.

Vinde, Espírito Santo, e santificai estas crianças para
vosso louvor e vossa glória, pelos séculos dos séculos.

Todos: Amén.

Renovação da Fé

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

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. Enquanto o Sacerdote procede ao baptismo, transmitindo
a Fé, cantemos com alegria o Hino do Ano da Fé que estamos a
celebrar: Credo Domine, Aumenta a nossa fé.

(Pais e padrinhos dirigem-se à pia baptismal, onde se procede ao Baptismo)
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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. – Filhinhos, Deus todo-poderoso,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que vos libertou do pecado e vos deu uma vida nova
pela água e pelo Espírito Santo,
unge-vos com o crisma da salvação,
para que, reunidos ao seu povo,
permaneçais, eternamente, membros de Cristo
sacerdote, profeta e rei.

Todos: Amén.
Pres. – (Unge a fronte de cada Criança dizendo:)

N____________, fazes parte do povo santo de Deus!

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. – Filhinhos, agora sois novas criaturas
e estais revestidos de Cristo.
Essa veste branca que hoje usais
seja para vós símbolo da dignidade cristã.
Ajudados pela palavra e pelo exemplo das vossas famílias,
conservai-a imaculadas até à vida eterna.

Todos: Amén.
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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 estas crianças, iluminadas por Cristo, vivam sem-
pre como filhas da luz, perseverem na fé e, quando o Senhor
vier, possam 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.

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.
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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. – Aceitai benignamente, Senhor,
os dons que Vós mesmo concedestes à vossa Igreja
e transformai-os, com o vosso poder,
em sacramento da nossa salvação.
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,
a Vós, Deus eterno e todo-poderoso,
pelas maravilhas do vosso amor
e pela vossa fidelidade ao longo das gerações.
Através de Abraão, o pai dos crentes,
fizestes nascer tanta fé e tanta esperança,
no coração dos homens.
Através de Moisés,
abristes na noite do vosso povo humilhado,
um caminho de luz e de liberdade.
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Através de Jesus Cristo,
realizastes todas as vossas promessas:
tomando a nossa condição humana,
Ele veio realizar o eterno desígnio do vosso amor
e abrir-nos, na sua Páscoa,
um caminho de salvação eterna.
Ele virá de novo, revestido de glória,
a fim de possuirmos em plenitude os bens
que esperamos, vigilantes na fé.
É por isso que, com os Anjos e os Santos,
queremos proclamar a Vossa glória,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,

porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todo socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.
De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
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viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos e a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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De igual modo,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, deu-o 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.
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 agora, Senhor,

o memorial da nossa redenção,

recordamos a morte de Cristo

e a sua descida à mansão dos mortos;

proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;

e, esperando a sua vinda gloriosa,

nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,

o sacrifício do vosso agrado

e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar
do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.
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Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...
e todos os Bispos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia, todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também
dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,
concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.
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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,
da frivolidade da nossa vida,
que se contenta, apenas, com seguir o ritmo do mundo,
e se saciar dos seus ideais terrestres.
Mantende o nosso coração sempre vigilante,
e atento aos sinais da Vossa presença no nosso meio.
E assim, estaremos sempre prontos
a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo, Vós nos confiais a Vossa paz
como uma luz para o mundo.
Enquanto vivemos neste mundo, concedei-nos a graça
de guardarmos sempre nossas lâmpadas acesas,

 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,
dai-nos a paz.

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. – Nós Vos pedimos, Senhor,
que a comunhão do vosso sacramento
nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade.
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.

O nosso tesouro terrestre ocupa, muitas vezes,
todas as nossas energias e a nossa vigilância.
Acontece o mesmo com o tesouro
que somos convidados a constituir em vista do Reino?
Se o Mestre viesse hoje, como nos encontraria?
Prontos a servir, prontos a acolhê-l’O?...

Pres. – Com votos continuação de Boas Férias com Jesus,

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


