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XXXIV Domingo do Tempo Comum
Ano C
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XXXIV Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Sam 5, 1-3;Salmo – Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5;2.ª Leit. – Col 1, 12-20;Evangelho – Lc 23, 35-43.

A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúrgico, convida-nos a
tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza
não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que se
exerce no amor, no serviço, no perdão, no dom da vida.

A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tornou rei
de todo o Israel. Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade, de abundância, de
paz, que ficou na memória de todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, o
Povo sonhava com o regresso a essa era de felicidade e com a restauração do
reino de David; e os profetas prometeram a chegada de um descendente de David
que iria realizar esse sonho.

A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a soberania de
Cristo sobre toda a criação; além disso, põe em relevo o seu papel fundamental
como fonte de vida para o homem.

O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o Messi-
as/Rei enviado por Deus, que veio tornar realidade o velho sonho do Povo de Deus
e apresentar aos homens o "Reino"; no entanto, o "Reino" que Jesus propôs não é
um Reino construído sobre a força, a violência, a imposição, mas sobre o amor, o
perdão, o dom da vida.
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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.
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.

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...
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Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que no vosso amado Filho, Rei do universo,
quisestes instaurar todas as coisas,
concedei propício
que todas as criaturas, libertas da escravidão,
sirvam a vossa majestade e Vos glorifiquem eternamente.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Leitura do Segundo Livro de Samuel        (2 Sam 5, 1-3)
"Ungiram David como rei de Israel"

Naqueles dias,
todas as tribos de Israel
foram ter com David a Hebron e disseram-lhe:
“Nós somos dos teus ossos e da tua carne.
Já antes, quando Saul era o nosso rei,
eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel.
E o Senhor disse-te:
‘Tu apascentarás o meu povo de Israel,
tu serás rei de Israel’”.
Todos os anciãos de Israel
foram à presença do rei, a Hebron.
O rei David concluiu com eles
uma aliança diante do Senhor
e eles ungiram David como rei de Israel.

Palavra do Senhor
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Salmo 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1)

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.
Alegrei-me quando me disseram:
“Vamos para a casa do Senhor”.
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém, cidade bem edificada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos,
as tribos do Senhor.
Para celebrar o nome do Senhor,
segundo o costume de Israel;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses   (Col 1, 12-20)
"Transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado"

Irmãos:
Damos graças a Deus Pai,
que nos fez dignos de tomar parte
na herança dos santos, na luz divina.
Ele nos libertou do poder das trevas
e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado,
no qual temos a redenção, o perdão dos pecados.
Cristo é a imagem de Deus invisível,
o Primogénito de toda a criatura;
Porque n'Ele foram criadas todas as coisas
no céu e na terra, visíveis e invisíveis,
Tronos e Dominações, Principados e Potestades:
Ele é anterior a todas as coisas
e n'Ele tudo subsiste.
Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo.
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos;
em tudo Ele tem o primeiro lugar.
Aprouve a Deus que n'Ele residisse toda a plenitude
e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas,
estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz,
com todas as criaturas na terra e nos céus.

Palavra do Senhor

(Mc 11, 9.10)
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Bendito O que vem em nome do Senhor!
Bendito o reino do nosso pai David!

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 23, 35-43)

"Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza"
Naquele tempo,
os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo:
“Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo,
se é o Messias de Deus, o Eleito”.
Também os soldados troçavam d'Ele;
aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam:
“Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo”.
Por cima d'Ele havia um letreiro:
“Este é o Rei dos judeus”.
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados
insultava-O, dizendo:
“Não és Tu o Messias?
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também”.
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
“Não temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício?
Quanto a nós, fez-se justiça,
pois recebemos o castigo das nossas más acções.
Mas Ele nada praticou de condenável”.
E acrescentou:
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza”.
Jesus respondeu-lhe:
“Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso”.

Palavra da Salvação

Com a solenidade de Cristo, REI DO UNIVERSO, encerramos hoje o
Ano Litúrgico (Ciclo C).  Na corrida, na fiada de dias iniciada no Advento do
ano passado, contemplamos Cristo que se fez homem por nós, por nós anun-
ciou e tornou presente o Reino do Pai e, para nos dar esse Reino de modo
definitivo, por nós se entregou na cruz, morreu e ressuscitou, dando-nos de
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modo definitivo o seu Espírito Santo. Depois de termos contemplado todo este
mistério, chegamos ao fim e proclamamos o Senhor Jesus como Rei do Uni-
verso. Como afirma o Apocalipse, “Jesus Cristo fez de nós um reino e
sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos
dos séculos!”

Mas, que significa afirmar esta realeza de Cristo Jesus? Pensando bem, é
um título problemático, esse dado ao Senhor... Ele é Rei mesmo? Rei do quê?
Rei num mundo que o rejeita, Rei de um Ocidente que cada vez mais lhe volta
as costas? Rei de uma humanidade de coração fechado para o seu senhorio?
Não seria mais lógico, mais realista afirmar que os reis de hoje são os heróis
do futebol? Será que celebrar o Senhor Jesus com este título portentoso, “Rei
do Universo”, não é mais uma prova de que os cristãos estão apegados a um
passado glorioso, quando a sociedade era cristã e a Igreja tinha poder?

Quando confessamos que Cristo é Rei, de que reinado estamos a falar? A
que Reino nos referimos? Nós realmente acreditamos com todo o coração e
confessamos com toda a convicção que Jesus Cristo – e só Ele!... – é Rei:
Rei do universo, Rei da história, Rei da humanidade, Rei da vida de cada
pessoa humana, cristã ou não-cristã. Ele é Rei porque é Deus feito homem; é,
como diz a Escritura, aquele “através de quem e para quem todas as coi-
sas foram criadas, no céu e na terra... Tudo foi criado através d'Ele e
para Ele... Ele é o Primogénito dentre os mortos” (Cl 1,1518).

No entanto, é necessário compreender a natureza do reinado de Jesus. A
Liturgia de hoje coloca como antífona de entrada do Missal romano uma frase
do Apocalipse que é surpreendente: “O Cordeiro que foi imolado é digno
de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a
glória e o poder através dos séculos!” Frase surpreendente, sim! Quem é
Aquele que proclamamos Rei? O Cordeiro; e Cordeiro imolado. Cordeiro evoca
mansidão, paz, fragilidade... O nosso Rei não é aquele que faz e acontece,
aquele que passa por cima feito trator... o nosso Rei é o Cordeiro que foi
esmagado na cruz, Aquele que foi imolado pelo Pecado do mundo. O mundo
passou e passa por cima do nosso Rei, refuta o seu Evangelho, desdenha da
sua Palavra, ridiculariza os seus preceitos, calunia a sua Igreja... Esse Rei é
Aquele que foi crucificado, que foi derrotado e terminou sozinho, é o homem
de dores preanunciado por Isaías. No Evangelho escutamos que zombaram e
zombam d'Ele: “Salvou os outros. Salve-se a si mesmo, se de é facto o
Filho de Deus, o Escolhido! Não és Tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a
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nós também!” (Lc 23,35.39)
Não! Decididamente, Jesus não é Rei nos moldes dos reis da terra. Não

podemos imaginar os reis, presidentes e manda-chuvas deste mundo, para
depois enquadrar Cristo nesses modelos. O reinado de Cristo só pode ser
compreendido a partir da lógica do próprio Cristo: “O Filho do Homem não
veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por mui-
tos” (Mc 10,45). Eis o modo que Cristo tem de reinar: servindo, dando vida e
entregando a própria vida. Tão diferente dos reis da terra, dos políticos e
líderes de ontem de hoje: “Sabeis que aqueles que vemos governar as na-
ções as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vos não será
assim...” (Mc 10,42s). Cristo é Rei porque se fez solidário connosco ao fazer-
se um de nós, é Rei porque tomou a nossa vida sobre os seus ombros, é Rei
porque passou entre nós servindo, até o maior serviço: entregar-se totalmente
na cruz. É rei porque, agora, no céu, Deus e homem verdadeiro, é Cabeça e
Princípio de uma nova criação, de uma nova humanidade, de uma nova histó-
ria, que se consumará na plenitude final. A festa de Cristo Rei recorda-nos
uma outra: a do Domingo de Ramos, quando, com palmas nas mãos, canta-
mos o reinado de Cristo, que entrava em Jerusalém num burrinho – animal de
carga de serviço – para ser coroado de espinhos, morrer e ressuscitar.

Tudo isto coloca-nos em crise, pois este Rei-Messias olha para nós, cris-
tãos, seus discípulos, e convida-nos a segui-l’O por esse caminho: não o da
glória, mas da humildade; não o do sucesso a qualquer custo, mas da fidelida-
de a todo preço; não o das honras, mas do serviço; não o da imposição, mas da
proposta humilde. Quantas vezes os cristãos pensaram o reinado de Cristo de
modo demasiado humano!... quantas vezes a Igreja pensou que o Reino do
Senhor estava mais presente quando ela era honrada, reverenciada, presente
nos corredores dos palácios ou nos palanques dos grandes do mundo!... quantas
vezes vemos o reinado do Senhor quando tudo sai bem para nós... Ilusão;
tentação diabólica! O nosso verdadeiro reinado, o nosso real serviço, a nossa
inalienável dignidade é unir-se a Cristo no seu caminho de humilde serviço ao
Evangelho, seguindo os seus passos: “Fiel é esta palavra: Se com Ele mor-
remos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos”
(2Tm 2,11). Todas as vezes que esquecemos isto, somos infiéis e indignos de
reinar com Cristo. Houve tempos gloriosos na nossa história de Igreja de
Cristo: já fomos perseguidos pelos romanos, já fomos perseguidos em tantos
lugares da terra: já nos mataram, torturaram, pisaram, discriminaram... Houve
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tempos tristes: quando perseguimos, torturamos e discriminamos... pensando,
assim, manifestar o Reino de Cristo! Que engano! Que ilusão!

Hoje, temos uma nova hipótese. Nos países muçulmanos e budistas, so-
mos cidadãos de segunda classe, perseguidos e mortos (ninguém divulga isso!),
na China, somos colocados na prisão e os nossos Bispos são condenados a
trabalhos forçados... É, mais uma vez, a hipótese de testemunhar o reinado de
Cristo, de permanecermos firmes no combate, com a humildade que é capaz
de dialogar e ouvir, mas também com a firmeza que não arreda o pé da fide-
lidade ao Senhor: “Vós sois os que permanecestes constantemente comigo
em minhas tribulações; também eu disponho para vós o Reino, como meu
Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais à minha mesa em
meu Reino” (Lc 22,28-30). Que missão, que desafio, que graça! Com sereni-
dade e firmeza, na palavra, na vida e na morte, testemunhemos: Jesus Cristo
é Rei e Senhor, Princípio e Fim de todas as coisas.

Humildemente, elevemos, cheios de confiança, o nosso olhar para Ele, e
como o Bom Ladrão, supliquemos: “Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de
nós, quando entrares no teu Reino!” Só a ti a glória, pelos séculos dos
séculos. Amém.

Pres. – Irmãos e irmãs:
Unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente,voltemo-nos para Deus com humildadee, por Cristo, Rei do Universo,peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo:«Senhor, venha a nós o vosso reino».

1. Pela santa Igreja e pelos seus pastores,pelos cristãos de todos os continentes e nações,e pelos judeus, muçulmanos e descrentes,oremos ao Senhor.
2. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu,por aqueles que O insultam e desprezame por todos os que na cruz chamam por Ele,oremos ao Senhor.



— 280 —

3. Pelos que detêm autoridade neste mundo,pelos homens que estão em guerra e passam fomee pelas vítimas do ódio e da violência,oremos ao Senhor.
4. Por aqueles que vivem longe de Deuse pelos que ouvem a voz de Cristoprometendo o perdão e o paraíso,oremos ao Senhor.
5. Por nós mesmos e pelas nossas famílias,pelos que servem a Cristo nos mais pobrese pelos que já partiram para o Reino da glória,oremos ao Senhor.
6. Pelas comunidades paroquiais do nosso Arciprestado,para que através do testemunho da Fé,sejam construtoras do Reino de Deus neste mundo,oremos ao Senhor.
Pres. – Deus bondoso e amigo dos homens,

que, em Jesus crucificado,
nos dais a conhecer o nosso Rei,
fazei-nos escolher, como Ele,
o amor como força invencível
e o serviço como única grandeza.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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.

Quando a celebração é feita na ausência do Sacerdote,
depois do ofertório, seguem-se os , na Página 285.
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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.

Pres. – Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana
e, pelos méritos de Cristo vosso Filho,
concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz.
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:
Com o óleo da alegria
consagrastes Sacerdote eterno e Rei do universo
o vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor,
para que, oferecendo-Se no altar da cruz,
como vítima de reconciliação,
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consumasse o mistério da redenção humana
e, submetendo ao seu poder todas as criaturas,
oferecesse à vossa infinita majestade
um reino eterno e universal:
reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça,
reino de justiça, de amor e de paz.
Por isso, com os Anjos e os Arcanjos
e todos os coros celestes,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.
Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
na Solenidade de Cristo Rei,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
Santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.
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Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e 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 paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.
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O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.
Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na 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.



— 285 —

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
e na Vossa misericórdia, encorajai-nos
diante das dificuldades dos tempos que passam.
Dai-nos, em abundância,
o Vosso Espírito de sabedoria e de força,
de paciência e de paz.
Concedei-nos a perseverança no bem,
e o desejo ardente da vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso único Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós nos reconciliastes com Deus
pela Vossa obediência,
e pelo Vossa sangue derramado na cruz.
Não olheis às nossas faltas de amor,
mas à fé da Vossa Igreja.
Lembrai-Vos de nós,
quando vierdes inaugurar o Vosso Reino.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
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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.

Pres. – Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade,
fazei que, obedecendo com santa alegria
aos mandamentos de Cristo, Rei do universo,
mereçamos viver para sempre com Ele
no reino celeste.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



Guião dos Compromissos

1. PASTORAL PROFÉTICA

Catequistas da Infância e da Adolescência 

- Quereis preparar-vos para o exercício da vossa missão, unindo o ser ao saber e este 
ao saber fazer (D:G:C. 238)?

R/ Sim, quero!

- Estais dispostos a ajudar os vossos catequizandos a conhecer, a celebrar, a viver e a 
contemplar o mistério de Cristo (D.G.C. 85)?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Proclamai então diante do Senhor e da Comunidade, o vosso desejo firme de servir o 
Senhor na Catequese:

Catequistas da Infância – Senhor, nós queremos ser fermento do Vosso Evangelho no 
meio dos homens nossos irmãos…

Todos os catequistas – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos…

Catequistas da Adolescência – Senhor, queremos ser testemunhas da Vossa alegria e 
do Vosso amor…

Todos os catequistas – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos…

Catequistas da Infância – Senhor, pomos em Vossas mãos tudo o que temos, para que 
por nós e em nós, os homens Vos reconheçam como o sentido para as suas vidas…

Todos os catequistas – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos…

Catequistas da Adolescência – Senhor, neste serviço em favor dos nossos irmãos, nós 
queremos ser, com a Vossa ajuda, fiéis administradores da Vossa verdade…

Todos os catequistas – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos…

Catequistas da Infância – Senhor, confiamos plenamente que o Vosso Espírito Santo 
guiará os nossos corações e os nossos lábios para permanecermos sempre no Vosso 
amor e no Vosso louvor…

Todos os catequistas – Aqui estamos, Senhor, podeis enviar-nos…

Cântico: Ide por todo o mundo. Anunciai o Evangelho!



Grupo de Jovens

- Queridos jovens, quereis responder generosamente ao apelo de Cristo, que vos 
chama até Ele, a segui-lo e a testemunhá-lo junto dos outros jovens?

R/ Sim quero!

- Quereis rejuvenescer a nossa comunidade, com a alegria da vossa juventude?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Queremos ser construtores (NCT 389)

2. PASTORAL LITURGICA

 

Leitores

- Quereis preparar-vos técnica e espiritualmente, pela arte de dizer pela formação 
bíblica e litúrgica, para a proclamação da Palavra de Deus?

R/ Sim, quero!

- Quereis proclamar dignamente a Palavra de Deus, na Liturgia, de modo a despertar 
no coração dos fiéis, aquele afeto vivo e suave pela Sagrada Escritura?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.

Acólitos, Confrarias e Associação do Coração de Jesus

- Quereis servir com alegria a assembleia do povo de Deus, realizando os serviços que 
vos fores atribuídos, durante as celebrações, junto do altar?

R/ Sim, quero!

- Quereis cumprir com interesse e diligência o vosso serviço litúrgico?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Recebemos do Senhor um mandamento novo (NCT 127)

Ministros Extraordinários da Comunhão (M.E.C.)

- Quereis fazer da Eucaristia o centro das vossas vidas, por uma participação frequente 
e exemplar?

R/ Sim, quero!



- Quereis ser diligentes em cumprir de boa vontade e com sentido pastoral todas as 
normas litúrgicas, a fim de que todas as ações e movimentos litúrgicos se realizem, 
com a necessária beleza e dignidade?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: O corpo de Jesus é alimento.

Grupos corais e Salmistas

- Quereis, pelo canto e pela música sacra, ajudar os fiéis a participar mais ativa, 
piedosa e frutuosamente na celebração dos mistérios da nossa fé?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

- Quereis, como homens novos, cantar, para a glória de Deus, o cântico novo?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Louvai ao Senhor, louvai (NCT 290)

Mensagem de Fátima e ACR

- Quereis continuar fiéis ao vosso carisma da Oração, rezando e despertando na 
comunidade a consciência da necessidade de rezar?

R/ Sim, quero!

- Ao abrirdes o coração ao amor de Deus, quereis abri-lo igualmente aos irmãos, de 
modo a constituirdes a história segundo o desígnio de Deus?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Senhor, Vós tendes sido o nosso refúgio.

Zeladoras e Limpeza

- Quereis garantir aos homens deste tempo o direito à beleza, na contemplação da 
arte, nas Igrejas da nossa terra?

R/ Sim, quero!

- Quereis ajudar a preservar e a divulgar as riquezas espirituais e culturais do 
património artístico da nossa terra?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!



3. PASTORAL SOCIOCARITATIVA E COMUNITÁRIA

Centro Social e Associação de Pais

- Quereis e prometeis, com a graça de Deus, fazer todo o possível por cumprir os 
vossos deveres para com a Deus, a Igreja e a comunidade?

R/ Sim, quero!

- Quereis e prometeis auxiliar o vosso semelhante o melhor que puderdes na educação 
das crianças e jovens e no combate à solidão?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Deus está aqui (CT 732)

Conselho Económico e Comissão de Festas

- Prometeis empregar todos os meios ao vosso alcance e toda a diligência e solicitude 
de que fordes capazes, na guarda, na conservação, aumento e defesa dos bens, valores 
e interesses que estão confiados à Fábrica da Igreja desta Paróquia?

R/ Sim quero!

- Prometeis desempenhar com integridade, honradez e perfeita lealdade as obrigações 
do vosso cargo e observar toda a discrição e reserva em todos os assuntos que, por sua 
natureza, a reclamem e sempre que os meus superiores eclesiásticos o ordenarem?

R/ Sim, quero, com a graça de Deus!

Cântico: Formamos um só corpo.

Oração de Bênção 
Confirmai, Senhor, nosso Deus, com a vossa bênção paterna, a decisão destes vossos 
servos que desejam dedicar-se à catequese, e às outras formas de anúncio do 
Evangelho, ao serviço do culto divino, e ao auxílio dos irmãos, para que, fiéis à escuta 
da Palavra, à Oração, à Fração do Pão e à união fraterna, deem a todos testemunho 
perfeito do vosso amor por todos os homens.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

R. Amen.



— 287 —

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.

Cristo Rei do universo?
Sim, sob a condição de não se esquecer
que o seu Reino não é somente o amor da verdade,
mas é primeiro a Verdade do Amor.
Diante deste “rei”
que se dá sem guardar nada para si,
façamos das nossas celebrações
um entregar-lhe sempre a nossa vida em louvor.

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




