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XII Domingo do Tempo Comum
(O Messias e seus Seguidores)

1.ª Leit. –  Zac 12, 10-11; 13,1;Salmo – Sal 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9;2.ª Leit. –  Gal 3, 26-29;Evangelho – Lc 9, 18-24.

A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de
Jesus: quem é Ele e qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A
Palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a descobrir em Jesus o “mes-
sias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através do amor e do dom
da vida; e convida cada “cristão” à identificação com Cristo – isto é, a “tomar
a cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros.

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassa-
do”, cuja entrega trouxe conversão e purificação, para os seus concidadãos.
Revela, pois, que o caminho da entrega não é um caminho de fracasso, mas um
caminho que gera vida nova para nós e para os outros. João, o autor do Quarto
Evangelho, identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo.

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste Domin-
go, insistindo que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo
e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho
faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da
vida em plenitude.

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem
dizeis que Eu sou?”, e apresenta o caminho messiânico de Jesus, não
como um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho
de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse
caminho de entrega, de doação, de amor total.
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Catequista – Celebramos hoje uma grande festa. Exultam de alegria os nossos
corações porque os nossos adolescentes do 6.º ano –  celebram
hoje a Festa da Fé, a qual têm em destaque o Credo que ao
longo do ano aprenderam e apronfundaram.

O Credo é um Símbolo da Fé, é uma forma de professar
ou declarar a nossa fé; por outras palavras: é uma forma de
manifestar a nossa adesão Àquele e àquilo em que
acreditamos.

Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos eram obrigados
a memorizar o Credo; hoje rezamos o Credo  na missa, também
designado por Símbolo de Niceia-Constantinopla, mas a
maioria de nós não se apercebe da dimensão desta oração.

O Credo é um resumo dos princípios mais importantes da
fé católica que aprendemos na catequese e alimentamos na
Eucaristia.

Disponhamo-nos para celebrar com alegria a fé que
professamos.

(Neste momento, as cinco crianças já devem estar junto ao altar
com as peças voltadas para a assembleia.)

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:

Vamos pedir perdão pelas vezes
em que fechamos o nosso coração
e não fizemos ao nosso irmão aquilo que Jesus nos pediu.
Com humildade e confiança em Deus Misericórdia
reconheçamos que somos pecadores.
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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...

Pres. – Senhor, fazei-nos viver a cada instante
no temor e no amor do vosso Santo nome,
porque nunca a vossa providência abandona
aqueles que formais solidamente no vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Leitura da Profecia de Zacarias         (Zac 12, 10-11; 13, 1)
"Voltarão os olhos para aquele a quem trespassaram" (Jo 19, 37)

Eis o que diz o Senhor:
"Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém
derramarei um espírito de piedade e de súplica.
Ao olhar para Mim, a quem trespassaram,
lamentar-se-ão como se lamenta um filho único,
chorarão como se chora o primogénito.
Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém,
como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido.
Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa de David
e para os habitantes de Jerusalém,
a fim de lavar o pecado e a impureza".

Palavra do Senhor

Sl. 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
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Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida:
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.
Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas     (Gal 3, 26-29)
"Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo,

fostes revestidos de Cristo"
Irmãos:
Todos vós sois filhos de Deus
pela fé em Jesus Cristo,
porque todos vós, que fostes baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre,
não há homem nem mulher;
todos vós sois um só em Cristo Jesus.
Mas, se pertenceis a Cristo,
sois então descendência de Abraão,
herdeiros segundo a promessa.

Palavra do Senhor
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(Jo 10, 27)
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 9, 18-24)

"És o Messias de Deus.O Filho do homem tem de sofrer muito"

Um dia, Jesus orava sozinho,
estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes:
«Quem dizem as multidões que Eu sou?»
Eles responderam:
«Uns, João Baptista;
outros, que és Elias;
e outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou».
Disse-lhes Jesus:
«E vós, quem dizeis que Eu sou?»
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«És o Messias de Deus».
Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
«O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
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Depois, dirigindo-Se a todos, disse:
«Se alguém quiser vir comigo,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la-á».

Palavra da Salvação

A Palavra que hoje escutamos coloca-nos diante da questão fundamental
da nossa fé: quem é Jesus de Nazaré? Sejamos espertos; estejamos atentos a
um detalhe importantíssimo: Jesus distingue a pergunta sobre a opinião do
mundo daquela outra, sobre a fé dos discípulos. «Quem dizem os homens
que eu sou?» As opiniões são humanas e, portanto, incompletas, parciais,
superficiais: «Uns dizem que és João Batista; outros, que és Elias; outros
que és um dos antigos profetas que ressuscitou». Ainda hoje é assim: o
mundo não jamais poderá compreender Jesus na sua profundidade e verdade
última. Uns acham-no um sábio; outros, um iluminado, ou um filósofo, ou um
humanista, ou um revolucionário romântico; outros acham-no, sinceramente
um alienado ou um falso profeta... Em geral, o mundo atual, vê-lo quase como
um mito, bonzinho, romântico, mas sem muita serventia prática...

Mas, Jesus, pergunta aos discípulos, e pergunta também hoje nós: «E vós,
quem dizeis que eu sou?» A resposta de Pedro é perfeita, é completa: «És
o Messias de Deus». Esta resposta não veio da lógica humana, da inteligência
ou da esperteza de Pedro. Em Mateus, Jesus afirma-o claramente: «Bem-
aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue
que to revelaram, mas meu Pai que está no céu» (Mt 16,17). A afirmação
do Senhor é clara, direta e gravíssima: carne e sangue, isto é, a inteligência
humana sozinha não pode alcançar quem é Jesus! Só na revelação do Pai,
isto é, só na experiência da fé da Igreja, nós podemos ter acesso ao mistério
de Cristo, à sua realidade profunda. Portanto, não nos deve surpreender se o
mundo tem dificuldade de acreditar realmente, de aceitar seriamente a Cristo
e as exigências do seu Evangelho! Não nos devemos importar muito com o
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que as revistas e as ciências (história, sociologia, antropologia...) dizem a
respeito de Jesus. Elas não conseguem penetrar no núcleo do seu mistério;
ficam sempre no limiar, na soleira. Então, é na escuta fiel e orante da Palavra,
na oração pessoal, na vida da comunidade eclesial, no empenho sincero e
sacrificado de viver o Evangelho com as suas exigências e, sobretudo, na
celebração dos santos mistérios que podemos fazer uma experiência autêntica
de quem é Jesus. Não acreditamos simplesmente no Jesus que a ciência ou a
história podem apreender; acreditamos no Cristo crido, adorado, experimentado
e anunciado pela Igreja, a partir do testemunho dos apóstolos!

Mas, vamos mais longe! O núcleo do mistério de Cristo é o mistério da
Sua cruz. Observemos bem: assim quando Pedro afirma que Jesus é o Messias,
Jesus precisa, esclarece que tipo de Messias é: «O Filho do homem deve
sofrer muito, ser rejeitado... deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
Só na cruz o discípulo pode reconhecer em profundidade o seu Senhor. Mas,
a cruz não é uma teoria; é uma realidade na nossa vida e na vida do mundo: a
cruz da solidão, do fracasso, da doença, das lágrimas, da pobreza, da morte...
Só quando abraçamos na nossa cruz a cruz de Cristo, podemos, então,
compreendê-lo: «Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz todos os dias e siga-Me!» Fora da cruz, fora do seguimento de
Cristo até o fim, não há verdadeiro conhecimento do Senhor, não há a mínima
possibilidade de uma verdadeira comunhão com Ele. É preciso que rejeitemos
claramente um cristianismo bonzinho, almofadinha, burguês, bem
comportadinho, que agrade ao mundo! O cristianismo é radical, é escandaloso,
na sua essência, é incompreensível ao mundo «A linguagem da cruz é
loucura para aqueles que se perdem!» (1Cor 1,18) – Será que não andamos
meio esquecidos disso? E, no entanto, «para aqueles que se salvam, para
nós, é poder de Deus» (1Cor 1,19).

Na fé, contemplamos a cruz do Senhor, tão dura para Ele e para nós, e
vemos nela a fonte de purificação e de vida de que fala a primeira leitura da
missa de hoje. Do coração amoroso e ferido do Cristo, brota a vida do mundo
e o sentido último da nossa existência. As palavras são impressionantes:
«derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a
quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único,
chorarão como se chora o primogénito. (...) Naquele dia, jorrará uma
nascente... para lavar o pecado e a impureza ».
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Na fé que professamos, nós não acreditamos na chama olímpica, não
acreditamos que a globalização trará a salvação, não acreditamos que a ciência
salve o ser humano dos demónios e monstros do seu coração, não acreditamos
que a tecnologia, só por si, nos faça mais felizes, não acreditamos que o
desporto traga a paz universal, não esperamos que o prazer e o poder nos
saciem o coração! Não somos idólatras para a perdição! Acreditamos que
Jesus é o Cristo; acreditamos que pela Sua encarnação, cruz e ressurreição
Ele nos deu uma vida nova, uma torrente de vida no Espírito Santo que
recebemos no Baptismo. Acreditamos que Jesus é a nossa verdade, o nosso
caminho e o sentido último da realidade. Por isso n'Ele fomos batizados, d'Ele
nos alimentamos e n'Ele queremos viver.

Quando levarmos isto a sério, seremos cristãos e iluminaremos o mundo.
Que o Senhor no-lo conceda pela Sua infinita sua misericórdia. Amém.

Catequista – Hoje estamos a celebrar a Festa do Credo, a Festa da Fé.
É a primeira etapa da festa da Profissão de Fé. É a chamada
Tradição do Símbolo no itinerário Catecumenal.

Quando rezamos o Credo, começamos por afirmar
"Creio em um só Deus!...". E sob esta grande afirmação da
FÉ continuamos depois, para nos referirmos à fé no Pai todo-
poderoso, em Jesus Filho Unigénito, no Espírito Santo e na
Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ora, estas quatro
partes que formam o Credo são semelhantes a quatro peças
de um puzzle que se encaixam perfeitamente entre si e estão
coroadas pela afirmação "Creio em um só Deus!...", que
significa que acreditamos num Deus único manifestado nas
três pessoas distintas da Santíssima Trindade.

O Pai todo-poderoso é aquele que criou todas as coisas
e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.
Este Pai é também Pai de amor e de vida que tudo faz para a
felicidade da humanidade.

O Jesus Cristo, Filho único ou unigénito, é verdadeiro
Deus e verdadeiro homem, que teve por mãe, Maria, Nossa
Senhora, passou a vida a fazer o bem e, nos últimos dias da
sua vida entre nós, celebrou a Ceia com os seus discípulos,
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morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Céu,
para junto do Pai, onde nos espera.

O Espírito Santo é aquele que renova todas as coisas:
a vida do mundo e o coração dos homens. É Ele que nos
ajuda a dar testemunho da nossa fé. É Ele que hoje nos habita
e faz a Igreja.

Por fim afirmamos a nossa FÉ na Igreja Católica, que
é o Povo de Deus, da Nova Aliança. É a Igreja que tem como
cabeça Jesus Cristo e na qual nós somos os membros. É a
Igreja da qual nós somos responsáveis, porque nela formamos
uma comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai.

Relembrando as palavras do Evangelho em que Jesus
disse à mulher "A tua fé te salvou", vamos todos renovar
agora a nossa fé, tomando uma posição de abandonar os
caminhos do mal e seguir a mensagem de Jesus Cristo.

(Terminada a construção do puzle o sacerdote continua)
Pres. – Recordando e assumindo o vosso Batismo, dizei-me então:
Pres. – Renunciais ao pecado,

para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?
Adolescentes: Sim, renuncio
Pres. – Renunciais às seduções do mal

para que o pecado vos não escravize?
Adolescentes: Sim, renuncio
Pres. – Renunciais a Santanás,

que é o autor do mal e o pai da mentira?
Adolescentes: Sim, renuncio
Catequista – Renunciar é importante. Mais importante é crer. A comunhão

na fé tem necessecidade de uma linguagem comunitária, ca-
paz de unir todos na mesma confissão de fé. Por isso, a comu-
nidade vos vai ajudar a firmar o “crer” de todo o cristão.

Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso,
criador do Céu e da Terra?

Adolescentes: Sim, Creio!
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Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado,
ressuscitou dos mortos e subiu ao Céu?

Adolescentes: Sim, Creio!
Pres. – Credes no Espírito Santo,

na Santa Igreja Católica,
na Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na Ressurreição dos mortos e na vida etema?

Adolescentes: Sim, Creio!
Pres. – Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja.

Fé que nos gloriamos de professar
em Jesus Cristo nosso Senhor.

Todos: Ámen!
Após esta profissão de Fé o celebrante entrega o CREDO
a cada Adolescente da Festa da Fé, podendo dizer antes:

Pres. – Caros  adolescentes:
aproximai-vos para receberdes da Igreja o Símbolo da Fé.
São poucas as palavras, mas encerram grandes mistérios.
Recebei-as com sinceridade e guardai-as no coração.
Mais do que decorá-las com a inteligência,
sabei-as com o coração,
e não tenhais vergonha de as viver no vosso quotidiano.

Enquanto se entrega Diploma do Credo canta-se de novo o Cântico:
1. Cantora: Caminhamos carregados de esperas, vagueando na noite!

Cantor: E Tu vens ao nosso encontro em cada dia!
   És p'ra nós, o Filho do Altíssimo.

Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os Cantores: Com os santos que caminham entre nós,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
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2. Cantora: Caminhamos fracos e perdidos, sem o Pão de cada dia!
Cantor: Tu nos nutres, com a luz do Natal!

  És p'ra nós a Estrela da Manhã!
Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: Com Maria, a primeira entre os crentes,Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
3.Cantora: Caminhamos cansados e doridos de feridas 'inda abertas

Cantor: Tu nos curas nos desertos desta Vida.
  Tua mão cuida sempre de nós.

Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: Com os pobres que estão 'sperando à porta,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!

4.Cantora: Caminhamos sob o peso da Cruz, nas pegadas dos teus passos!
Cantor: Ressuscitas na manhã da Santa Páscoa!

   És p'ra nós o Vivente que não morre!
Coro: Credo, Domine. Credo!
Ambos os cantores: C'os humildes que querem renascer,
Crianças: Senhor, nós Te pedimos:
Todos: Aumenta. Aumenta a nossa fé!

Credo, Domine. Aumenta a nossa fé!
Depois da entrega dos diplomas todos rezam o Credo

Pres. – Caríssimos:
Acabais de receber a fómula da Fé que professamos.
É a mesma Fé que, com outra fórmula,
professaram por Vós, vossos pais e padrinhos,
no dia do vosso Baptismo.
Hoje já sois vós que começais a assumir, assim o espero,
essa mesma Fé que recebestes e que,
através da catequese e da celebração da Páscoa Semanal,
tendes vindo a aprofundar.
Começando a dizer de cor, com o coração,essas mesmas palavras,
professai cada dia a vossa Fé,
juntamente com a comunidade que a celebra.
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Pres. – Irmãos e irmãs:
Peçamos ao Senhor, nosso Deus,
que faça chegar a toda a humanidade
a água que jorrou do coração de Cristo
que os homens trespassaram no Calvário,
e supliquemos com humildade, dizendo:

«Senhor, nós temos confiança em Vós!»
1. Pela nossa arquidiocese, suas paróquias e fiéis,

para que aceitem perder a própria vida,
à semelhança de Cristo que Se entregou por todos nós,
oremos, irmãos.

2. Por este mundo de discórdia e violência,
para que as armas de guerra e de morte
se transformem em instrumentos de amizade,
oremos, irmãos.

3. Pelos que tratam dos doentes profundos,
para que o façam com dedicação e amor
e os ajudem a renascer para a esperança,
oremos, irmãos.

4. Pelos catecúmenos das nossas comunidades paroquiais,
para que o modo de viver dos fiéisos ajude a descobrir a luz de Cristo,
oremos, irmãos.

5. Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor,
para que a nossa sede de Deus
seja um dia plenamente saciada,
oremos, irmãos.

6. Pelos nossos adolescentes que hoje celebram a Festa da Fé,
para que sejam fiéis aos compromissos baptismais
que hoje começam a assumir por eles próprios,
oremos ao Senhor.
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Pres. – Senhor Deus omnipotente,que nos ensinastes, pela boca de Jesus,que não fazeis acepção de pessoas,levai-nos a crescer na unidadee a respeitar em cada homem a vossa imagem.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.
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. – Por este sacrifício de reconciliação e de louvor,
purificai, Senhor, os nossos corações,
para que se tornem
uma oblação agradável a vossos olhos.
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,

nestes tempos em que sobem da terra
os gritos de dor, de sofrimento,
de desespero de tantos corações;
nestes tempos, em que é fácil maldizer
e seguir o derrotismo;
em que é difícil crer num mundo melhor,
nós ousamos dar-Vos graças,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele, o condenado à morte de cruz,
mas que nós afirmamos estar vivo,
e por quem nos vem a vida, pelo seu Espírito,
enviado sobre os Apóstolos e sobre o mundo,
como fogo sempre ardente,
debaixo da cinza do nosso mal;
como força que faz desabar os muros
dos nossos ódios e divisões;
como coragem, para as cruzes das nossas vidas,
donde jorra a vida e a esperança,
e mesmo a alegria de viver.
É por isso que, com os crucificados dos nossos dias,
com os crucificados de todos os tempos,
que já chegaram à luz do vosso reino,
proclamamos a bondade do vosso coração de Pai,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.
Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo  e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Na véspera da sua paixão, durante a última 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.
De igual modo, depois da Ceia,
tomou o Cálice 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.
Deus todo-poderoso.
pela participação nestes santos mistérios,
vivificai-nos com a luz do Espírito Santo,
conformai-nos à imagem do vosso Filho
e fortalecei-nos no vínculo da unidade
em comunhão com o nosso Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão.
Fazei que todos os fiéis da Igreja,
reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé,
se empenhem com toda a diligência e sinceridade
no serviço do Evangelho.
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Tornai-nos atentos e generosos
para com as necessidades dos irmãos,
de modo que,
participando nas suas dores e angústias,
alegrias e esperanças,
lhes levemos fielmente a boa nova da salvação
e sigamos, juntamente com eles,
o caminho do vosso reino.
Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.
E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.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.
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 vontadeassim 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 perdoamosa 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 do medo que nos paralisa
diante das tempestades da existência e da dúvida
sobre a vossa presença amiga junto de nós.
Dai-nos a certeza do Vosso amor
em todas as circunstâncias da vida,enquanto esperamos a 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, fonte de perdão e de paz,

que o Vosso amor rodeie os que contam covosco;que a alegria e a unidade do Vosso povoanunciem a reconciliação de todos os homens,no Vosso eterno perdão, 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.
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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Adolescente – Acreditamos que Deus tem em marcha um projecto desti-
nado a oferecer aos homens a vida e a salvação. Como
discípulos de jesus, queremos continuar a lançar a semente
do Reino de Deus, a fim de que ela encontre lugar no co-
ração de cada homem e de cada mulher.

(enquanto a música está a reproduzir as crianças vão-se  organizadamente até aoaltar, onde estará um recipiente com terra a “imitar” um campo onde eles colocarão
as “sementes”. Estes rodeiam o altar junto do sacerdote até ao fim da celebração.)

Música – Só Deus faz crescerNem o que planta,nem o que rega é alguma coisa,mas só Deus é que faz crescer!
Não é a chuva que rega os campos,mas quem manda a chuva chover.
Não é a planta que dá alimento,mas quem dá à planta a força,
a força de alimentar.

Eu posso ser a mão que estendo
mas eu não sou a mão que dá.
Posso ser aquele que abre a porta,
mas a porta não sou eu,
mas a porta não sou eu.

Faz-me Senhor capaz de entender
que és Tu quem me dá força de viver
já não vivo senão em Ti
porque Tu em mim és tudo,
porque Tu em mim és tudo!

Pres. – Senhor, que nos renovastes
pela comunhão do Corpo e do Sangue de Cristo,
fazei que a participação nestes mistérios
nos alcance a plenitude da redenção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.
Pres. – Deus Pai todo-poderoso,

que vos criou com amor infinito,
continue a cumular-vos das graças e bênçãos.

R.: Amén.
Pres. – Deus Filho, que deu a maior prova de amor por vós

morrendo na cruz e ressuscitando,
deposite nos vossos corações
a alegria de servir os irmãos.

R.: Amén.
Pres. – Deus Espírito Santo, Fonte da Vida e do Amor,

vos dê força e coragem
para viver a fé toda a vossa vida.

R.: Amén.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

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

O Senhor continua a convidar ao amor.
Um apelo e um convite que recebe um acolhimento favorável,
mas com resistências quanto à resposta.
Vamos aceitar o apelo de Jesus a segui-l’O.
Em cada momento, ao longo da semana que se segue…
ao longo da nossa vida...

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


