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XIII Domingo do Tempo Comum
Solenidade de S. Pedro e S. Paulo na Festa de S. João

Ser DiscípuloSer Discípulo
Profissão de Fé com Comunhão Solene
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XIII Domingo do Tempo Comum
(Solenidade de S. Pedro e S. Paulo)

1.ª Leit. – Act 12, 1-11; 
Salmo – Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 2 Tim 4, 6-8. 17-18
Evangelho – Mt 16, 13-19.

Na Solenidade dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo, a liturgia convida-nos 
a reflectir sobre estas duas figuras e a considerar o seu exemplo de fidelidade a 
Jesus Cristo e de testemunho do projecto libertador de Deus.

O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e a acolherem-n’O 
como “o Messias, Filho de Deus”. Dessa adesão, nasce a Igreja – a comunidade 
dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão da 
Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja 
e a Pedro é confiado o poder das chaves – isto é, de interpretar as palavras de 
Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher 
na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus 
oferece.

A primeira leitura mostra como Deus cauciona o testemunho dos discípu-
los e como cuida deles quando o mundo os rejeita. Na acção de Deus em favor 
de Pedro – o apóstolo que é protagonista, na história que este texto dos Actos 
hoje nos apresenta – Lucas mostra a solicitude de Deus pela sua Igreja e pelos 
discípulos que testemunham no mundo a Boa Nova da salvação. 

A segunda leitura apresenta-se como o “testamento” de Paulo. Numa espé-
cie de “balanço final” da vida do apóstolo, o autor deste texto recorda a resposta 
generosa de Paulo ao chamamento que Jesus lhe fez e o seu compromisso total 
com o Evangelho. É um texto comovente e questionante, que convida os crentes 
de todas as épocas e lugares a percorrer o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo – a exemplo de Paulo.



— 4 —

Introdução feita por um Catequista
Cruz, velas, Evangeliário, acólitos, restantes crianças, 

catequistas e presidente da Celebração. 
Enquanto entramos, entoamos o Cântico de Entrada

Monitor – Irmãos e irmãs. 
 É um belo testemunho de fé poder sair, 
 em cada Domingo, de nossas casas, 
 para nos dirigirmos 
 ao encontro da nossa comunidade cristã. 
 Celebrar, com Cristo, a Eucaristia, 
 é também um verdadeiro acto de fé, 
 que nos distingue dos outros. 
 Também por este gesto, 
 a nossa fé pessoal se torna a fé da Igreja, 
 assumida por cada um, diante dos outros. 
 Ao iniciarmos a Procissão de Entrada, 
 assumimos a nossa condição de peregrinos, 
 pois, como diz São Paulo, “caminhamos à luz da fé”!

Cânticos ao longo da Procissão

Já se ouvem nossos passos a chegar,
Já se ouvem nossas vozes de alegria,
Neste dia que é uma bênção, para a Igreja reunida,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.

Refrão: Como são belos os pés que anunciam a paz
 E as mãos que repartem o pão
 Na refeição do cordeiro da palavra, vinho e pão
 Somos o povo de Deus em comunhão.
   Todos vós que tendes sede 
   vinde beber à fonte da verdade.
   Saciai a vossa fome  sem pagar vinho nem pão. 

Já se mudam nossos corações de pedra
pela força do Espírito de Deus.
Já vencemos as barreiras que destroem a harmonia,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
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Ritos Iniciais
Entrada com a mímica Quem dizem os homens que eu sou.

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 Pai
 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Catequista – Estamos em FESTA. Celebramos a Solenidade de S. Pedro e S. 
Paulo e, na nossa comunidade ainda a FESTA do Nascimento 
de S. João Baptista, o Precursor de Jesus Cristo, que apon-
tava para Aquele que é o fundamento da nossa FÉ. Estamos 
em FESTA ainda com os nossos adolescentes do 8.º ano da 
Catequese - de Vila Chã e de Esposende - que celebram hoje 
a sua Profissão de Fé. 

   Com a PROFISSÃO de FÉ eles vêm dizer aos Pais e Padri-
nhos, e a toda a Comunidade, que acolhem por eles próprios a 
FÉ que lhes foi transmitida no dia do Seu Baptismo. A partir 
de agora querem ser eles a dizer: Sim, eu creio. 

   Na PROFISSÃO de FÉ eles fazem também uma COMU-
NHÃO SOLENE. Para nós, cristãos, todas as vezes que co-
mungamos devemnos fazê-lo solenemente. Mas neste dia, esta 
Festa com COMUNHÃO SOLENE faz-nos recordar e reviver 
a nossa Primeira Comunhão. Nessa altura eram ainda muito 
pequeninos e foram seus pais que decidiram sentá-los à mesa 
da Eucaristia. Hoje são eles próprios que, já quase adultos, 
querem mostrar que já sabem estar solenemente à Mesa do 
Senhor.

   Com eles, façamos Festa. Celebremos a nossa FÉ e recor-
demos o nosso Baptisma e a nossa Comunhão.
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Pres. – Irmãos e irmãs:
 Vós fostes chamados para a liberdade. 
 Essa liberdade não é porta aberta para maus caminhos. 
 Pelo contrário, é porta aberta para o amor e para o bem 
 que se manifesta no serviço, na seriedade, 
 na amizade, na alegria profunda, na paz, 
 que são o brilhar da fé autêntica,
 recebida no dia do Baptismo, que hoje recordais.
 Por isso, dizei-me: Sabeis porque estais hoje aqui?
Adolescentes – Sim  sabemos.
Pres. – Que quereis, então, fazer hoje, 
 diante da comunidade paroquial?
Adol. –  Proclamar a nossa Fé pela Comunhão Solene.

Pres. – E para quê? 
Adol. –  Para dizermos a todos 
 que estamos contentes por sermos cristãos.

Pres. – Fazei,então, o vosso  propósito de serdes bons, fugindo sempre 
do mal. Dizei-me:

 – Quereis viver sempre com Jesus, fazendo o bem?
Adol. –  Sim, quero! 
Pres. – Para isso, renunciais a Satanás?
Adol. –  Sim, renuncio!
Pres. –  E a todas as suas obras?
Adol. –  Sim, renuncio!
Pres. –  E a todas as suas  seduções!
Adol. –  Sim, renuncio!
Pres. – Renunciais, ao pecado, à mentira e à falsidade?
Adol. –  Sim, renuncio!
Pres. – Renunciais ao ódio, à vingança, 
 a toda a inveja e a todo o mal?
Adol. –  Sim, Renuncio!
Pres. – Demos  graças a Deus por estes santos propósitos e
 pelas maravilhas do seu amor!
Todos – Amén.
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Pres. – Porque tantas vezes não vivemos nesta verdadeira liberdade, 
 peçamos perdão a Deus 
 para que nos ajude a encontrar o caminho 
 que nos leva a caminhar com Jesus.
Adol. – Muitas vezes vivemos a pensar só em nós
 e nos nossos gostos 
 e não nos abrimos aos outros 
 e àquilo que exige mais de nós. 
 Por isso te pedimos:
  Coro: Senhor tem piedade de nós
   Somos o Teu povo pecador
   Toma a nossa vida de pecado e dor
   Enche o nosso Espírito de Amor.

Adol. – Tantas vezes não cumprimos os nossos deveres 
 como estudantes, 
 e como católicos que desejamos sempre ser 
 ou em nossas casas 
 na forma como gerimos o tempo 
 e as nossas capacidades. 
 Por isso te pedimos:
  Coro: Cristo tem piedade de nós
   Somos o Teu povo pecador
   Toma a nossa vida de pecado e dor
   Enche o nosso Espírito de Amor.
Adol. – Tantas vezes não escutamos 
 a voz doce e amena de Jesus 
 que chama e quer falar no silêncio 
 e refugiamo-nos na distracção da televisão, 
 da Playstation, da Internet, dos Phones e da música 
 que não nos deixam escutar a voz da consciência. 
 Por isso te pedimos:
  Coro: Senhor tem piedade de nós
   Somos o Teu povo pecador
   Toma a nossa vida de pecado e dor
   Enche o nosso Espírito de Amor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
 perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos – Amen.
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Pres. – Reconciliados com Deus e com a comunidade cristã, 
 convido-vos, caros adolecentes,
 a passar pela Fonte Baptismal e beijá-la com amor. 
 Aí vos tornastes cristãos, Filhos de Deus, 
 irmãos e discípulos de Jesus.

(Os adolescentes encaminham-se para a Pia Baptismal,
que vão saudar  com um beijo enquanto cantam)

Ósculo na Pia Baptismal, com o cântico seguinte
Coro:  Cristo Jesus Tu me chamaste
  Eu Te respondo: «estou aqui»
  Tu me chamaste pelo meu nome
  Eu Te respondo «estou aqui»

1. Quero subir à montanha
Quero ouvir a Tua voz
Quero subir à montanha
Quero falar Contigo a sós

2. A voz de Cristo nos chama,
Ouçamos o seu clamor:
Toma a tua cruz e segue-Me,
Quem te fala é o Senhor.

3. Pelos caminhos do mundo
Procuro os que andam perdidos
Se Eu bater à tua porta
Não me feches os ouvidos.

Pres. – Todos  juntos louvemos agora o nosso Criador 
 com as mesmas palavras dos Anjos em Noite de Natal.
 E cantemos:
 Glória a Deus nas  alturas 
 
 E paz na terra aos homens por  Ele amados!

Refrão:  Glória a Deus na terra e nos  Céus, 
   Glória! Glória! Paz na terra! 
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Senhor  Deus, Rei  dos Céus , Deus Pai todo- poderoso :
Nós Vos Louvamos, nós Vos bendizemos, 
nós  Vos adoramos, nós  Vos glorificamos, 
nós Vos damos graça por Vossa imensa glória
Refrão:  Glória a Deus na terra e nos  Céus, 
   Glória! Glória! Paz na terra! 
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica;
Vós que estais à direita do Pai,tende piedade de nós. 
Refrão:  Glória a Deus na terra e nos  Céus, 
   Glória! Glória! Paz na terra!  
Só Vós sois o Santo, Só Vós sois o Senhor 
Só Vós o altíssimo, Jesus cristo ;
Com o Espírito Santo, na glória de  Deus Pai.

Refrão:  Glória a Deus na terra e nos  Céus, 
   Glória! Glória! Paz na terra!  (Amén)

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que nos encheis de santa alegria 
 na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, 
 concedei à vossa Igreja 
	 que	se	mantenha	sempre	fiel	à	doutrina	
 daqueles que foram o fundamento da sua fé. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Monitor – Deus fala-nos nesta Eucaristia, 
 como sempre, 
 pela voz dos leitores. 
 Estejamos atentos. 
 A Sua Palavra lança-nos desafios muito concretos. 
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Leitura dos Actos dos Apóstolos       (Act 12, 1-11)

«Agora sei realmente que o Senhor me libertou das mãos de Herodes»

Naqueles dias,
o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja.
Mandou matar à espada Tiago, irmão de João,
e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus,
mandou prender também Pedro.
Era nos dias dos Ázimos.
Mandou-o prender e meter na cadeia,
entregando-o à guarda 
de quatro piquetes de quatro soldados cada um,
com a intenção de o fazer comparecer perante o povo,
depois das festas da Páscoa.
Enquanto Pedro era guardado na prisão,
a Igreja orava instantemente a Deus por ele.
Na noite anterior ao dia em que Herodes
pensava fazê-lo comparecer,
Pedro dormia entre dois soldados,
preso a duas correntes,
enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão.
De repente, apareceu o Anjo do Senhor
e uma luz iluminou a cela da cadeia.
O Anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe:
“Levanta-te depressa”.
E as correntes caíram-lhe das mãos.
Então o Anjo disse-lhe:
“Põe o cinto e calça as sandálias”.
Ele assim fez.
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Depois acrescentou:
“Envolve-te no teu manto e segue-me”.
Pedro saiu e foi-o seguindo,
sem perceber a realidade do que estava a acontecer
por meio do Anjo;
julgava que era uma visão.
Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda,
chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade,
e a porta abriu-se por si mesma diante deles.
Saíram, avançando por uma rua,
e subitamente o Anjo desapareceu.
Então Pedro, voltando a si, exclamou:
“Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu Anjo
e me libertou das mãos de Herodes
e de toda a expectativa do povo judeu”.

      Palavra do Senhor

   Salmo Responsorial
Sl. 33 (34), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Refrão: O Senhor libertou-me de toda a ansiedade.
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A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade.

Voltai-vos	para	Ele	e	ficareis	radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias.

O Anjo do Senhor protege os que O temem
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom:
feliz o homem que n’Ele se refugia.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 
(2 Tim 4, 6-8.17-18)

«Já me está preparada a coroa da justiça»
Caríssimo:
Eu já estou oferecido em libação
e o tempo da minha partida está iminente.
Combati o bom combate,
terminei a minha carreira,
guardei a fé.
E agora já me está preparada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me há-de dar naquele dia;
e não só a mim, mas a todos aqueles
que tiverem esperado com amor a sua vinda.
O Senhor esteve a meu lado e deu-me força,
para que, por meu intermédio,
a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada
e todos os pagãos a ouvissem;
e eu fui libertado da boca do leão.
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O Senhor me livrará de todo o mal
e me dará a salvação no seu reino celeste.
Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen.
      Palavra do Senhor

    Aclamação ao Evangelho
(Mt 16, 18)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!... 
 Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja
  e as portas do inferno não prevalecerão contra ela
        
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!... 

✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 16, 13-19)

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»
Naquele tempo,
Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
“Quem dizem os homens que é o Filho do homem?”.
Eles responderam: 
“Uns dizem que é João Baptista,
outros que é Elias, 
outros que é Jeremias ou algum dos profetas”.
Jesus perguntou: 
“E vós, quem dizeis que Eu sou?”.
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
“Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo”.
Jesus respondeu-lhe:
“Feliz	de	ti,	Simão,	filho	de	Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
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Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre	esta	pedra	edificarei	a	minha	Igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus”.

     Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
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 que as 
revistas e as ciências (história, sociologia, antropologia...) dizem a respeito de 
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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 escanda-
loso, 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 mun-
do 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 ».

Na fé que professamos, nós não acreditamos na chama olímpica, não acre-
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ditamos 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 des-
porto 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 Bap-
tismo. 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.

Profissão de Fé 
Intervenção de um pai ou de uma Mãe                          
Queridos  filhos:
Nós pais, queremos estar convosco, hoje e sempre. Quando éreis peque-

ninos, trouxemo-vos aqui para serdes baptizados, como cristãos.
Queremos que sejais cristãos hoje e sempre. Por isso, estamos aqui 

para vos acompanhar na vossa Profissão	de	Fé.  Prometemos a  Deus que 
nos iremos esforçar por vos dar o exemplo de pais cheios de Fé em Deus e 
de amor por vós. Convosco iremos também professar a nossa e a vossa Fé,  a 
Fé de todos os filhos de Deus.

Intervenção de três Adolescentes:
Querido Jesus: Tu disseste : “Deixai vir a Mim as criancinhas, porque 

é delas o Reino dos Céus”. Por certo neste dia da nossa Comunhão Solene, 
nos chamas também para muito perto de Ti. Queremos estar contigo ó Jesus. 
Sabemos que Tu vives e estás sempre connosco.

Ó Jesus: nós acreditamos em Ti, mas aumenta a nossa Fé!

Somos  ainda adolescentes, mas  Tu não ligas  à idade das pessoas 
para fazeres, com elas, o bem.  Assim, conTigo, podemos fazer muito bem 
ao mundo. Ajuda-nos a sermos bons e generosos e a amar-Te de todo o 
coração.
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O mundo precisa de nós para sermos a esperança de um mundo novo. 
Nós precisamos de Ti, porque sem  Ti, ó Jesus, nada podemos fazer de bom.  
Ajuda-nos a sermos para ele a  certeza do teu carinho e do teu amor.
   Sr. Padre: Depois de termos feito a nossa renúncia ao mal, 

no início da Eucaristia, e perante estes nossos propósitos, aceite 
agora, como representante da Igreja, a nossa Profissão Fé.

Pres. –  Sim, aceito. Mas, primeiro, dizei-me: 
 – Porque quereis fazer a Profissão de Fé?

(Aguardar as respostas)
 – Prometeis viver melhor a Fé que ides professar?
Adol. – Sim, prometo, com a graça de Deus.

Catequista – Estamos a celebrar a Festa da Profissão de Fé com Comunhão 
Solene. 

  A Fórmula que hoje rezamos, professando a nossa FÉ, teve a sua ori-
gem no Símbolo dos Apóstolos. A Igreja nascente sentiu a necessidade 
dum resumo da pregação apostólica, para os fiéis poderem fixá-la facil-
mente. Desta necessidade nasceu o Credo ou Símbolo dos Apóstolos.  
(Creio em um só Deus...)

  Porquê símbolo dos Apóstolos? Porque foram eles que o compuse-
ram, antes de se dispersarem pelo mundo.   Ele não só encerrava 
a doutrina dos apóstolos, mas também tinham sido estes os seus autores 
– cada qual pronunciando o seu artigo.

(Pai tdo-poderoso...)
– Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra – disse São 

Pedro.
(Filho Unigénito...)
–	E	em	Jesus	Cristo,	filho	unigénito	de	Deus	– acrescentou Santo André, 

na opinião de alguns ou São João Evangelista, segundo outros.
– O qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem – assim 

falou São Tiago Zebedeu.
– Padeceu sob Pôncio Pilatos – tais foram as palavras de São Tiago 

Maior.
– Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos – declarou o apóstolo São Tomé, 

ou então São Filipe, dizem outros.
– Subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso – 

afirmou São Bartolomeu.
– Donde há-de vir julgar os vivos e os mortos – acrescentou S. Filipe.
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(Espírito Santo...)
– Creio no Espírito Santo – exclamou São Bartolomeu.
(Igreja Católica...)
– Creio na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos – assim trovejou 

São Mateus.
– Na remissão dos pecados – disse Simão Cananeu.
– Na ressurreição da carne – tal foi o artigo de Judas Tadeu.
– Na vida eterna, ámen – finalizou por sua vez o apóstolo São Matias.

  É esta a FÉ que agora vamos professar solenemente, servindo-nos do 
Credo Baptismal, já que os nossos adolescentes estão a recordar e a 
assumir o seu próprio Baptismo.

Pres. –   Então,	como	fizeram	no	dia	do	vosso	Baptismo,	acendei	as	vossas	
velas, símbolo da Luz que é Cristo a  iluminar-vos, para fazerdes 
a	vossa	Profissão	de	Fé.

(Como no dia do baptismo, acendem a vela no Círio Pascal, 
enquanto o órgão toca Creio em Jesus )

Celebração da Fé
Pres. –  Vamos caros adolescentes, dizer bem alto que somos cristãos, pro-

clamando a nossa  Fé.
   No dia do vosso Baptismo, os vossos pais e padrinhos res-

ponderam por vós. Hoje sois vós mesmos que falais e dizeis o que 
quereis.  Respondei-me pois:

  Credes em Deus Pai todo poderoso criador do Céu e da Ter-
ra?

Adol. –  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 á direita do Pai?

Adol. –  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?

Adol. –   Sim, creio.
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Pres. –   Esta é a nossa Fé; é a  Fé da Igreja a que todos per-tencemos. Con-
tinuai a crescer no conhecimento e no amor de Jesus, ajudados pelo 
exemplo de todo o povo cristão.

Adol. – Amén.

Aspersão com Água Benta e Cântico
(Os adolescentes levantam as velas acesas sempre que cantam o refrão do 

    Hino do Ano da Fé
e são aspergidos com Água Benta

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!
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!
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 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!

(Em  grupos de 13 vão frente ao altar, erguendo as velas. Depois 
apagam-nas e vão-nos colocar no lugar destinado às mesmas. Segue-se a 
Oração dos Fiéis)

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:
 Na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo,
 apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas,
 pelas necessidades de todo o mundo,
 cantando, cheios de esperança:
   «Credo Domine! Amenta a nossa fé!» 
1. Pela santa Igreja fundada sobre Pedro,
 para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo,
  a força de Deus que a conduz à salvação,
 oremos irmãos, cantando.

2.  Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro,
  para que confirme na fé os seus irmãos
  e seja sinal da unidade da Igreja,
  oremos, irmãos. 

3.  Pelos bispos e presbíteros mais idosos,
  e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus,
  para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força,
  oremos, irmãos. 

4.  Por todos os que, a exemplo de São Paulo,
  anunciam o Evangelho de Jesus,
  para que Ele os livre de todo o mal,
 oremos irmãos, cantando.

5. Pelos perseguidos por causa da sua fé,
  para que a oração perseverante da Igreja
 lhes obtenha a paz e a liberdade,
 oremos irmãos, cantando.
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6. Pela nossa comunidade (paroquial),
  para que viva na paz e na concórdia
 e bendiga a Deus, que está nos céus,
 oremos irmãos, cantando.

7. Pelos nossos adolescentes da Profissão de Fé,
 para que sejam fiéis aos compromissos baptismais
 que agora começam a assumir por eles próprios,
 oremos irmãos, cantando.

Pres. – Senhor Deus omnipotente,
 que nos ensinastes, pela boca de Jesus,
 que não fazeis acepção de pessoas,
 levai-nos a crescer na unidade
 e 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.

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 Pão da vida.
Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Para apresentarmos as nossas ofertas no altar
 e celebrarmos verdadeiramente Eucaristia
 temos que estar em paz com todos.
 Se assim acontece, Saudai-vos na paz de Cristo. 
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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. – Fazei, Senhor, que a oração dos santos Apóstolos 
 acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar 
 e nos una intimamente a Vós 
 ao celebrarmos este divino sacrifício. 
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Prefácio
V.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.

V.: Corações ao alto.
R.: O nosso coração está em Deus.

V.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R.: É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, 
 é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação 
 dar-Vos graças, sempre e em toda a parte.
 Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje 
 a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo: 
 Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, 
 e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina; 
 Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente 
	 entre	os	filhos	de	Israel,	
 e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos; 
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 ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, 
 para formar a única família de Cristo; 
 agora, associados na mesma coroa de glória, 
	 recebem	do	povo	fiel	a	mesma	veneração.
 Por isso, com todos os Anjos e Santos, 
 proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

     Santo, Santo, Santo...

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: 
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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. – 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
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 em comunhão com o nosso Papa Francisco,
 o nosso Arcebispo Jorge,
 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.
 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.
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Ritos da Comunhão
Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus, 
 santificado seja o Vosso nome;
 venha a nós o vosso reino;
 seja feita a Vossa vontade 
 assim na terra como no céu.

   O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
   perdoai-nos as nossas ofensas,
   assim como nós perdoamos
   a quem nos tem ofendido;
   e não nos deixeis cair em tentação; 
   mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
 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 povo
 anunciem 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. 
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Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  tende piedade de nós.
  Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
  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.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, 
 concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja
 que, assíduos à fracção do pão e ao ensino dos Apóstolos, 
 sejamos um só coração e uma só alma, 
 solidamente enraizados no vosso amor.
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

 Celebração do Envio com a mímica 
Sede minhas testemunhas e parti...
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Bênção Final

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.

Na Profissão de Fé
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...
Boas Férias escolares para as crianças e adolescentes.
Que elas sejam merecidas ...
e tempo para ouvir o convite do Senhor.

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


