
— 1 —

XIII Domingo do Tempo Comum
Ano C



— 2 —



— 3 —

XIII Domingo do Tempo Comum
(Apelo e Convite a segui-l’O...)

1.ª Leit. – 1 Reis 19, 16b. 19-21;Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;2.ª Leit. – Gal 5, 1. 13-18;Evangelho – Lc 9, 51-62.

A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco para intervir no mun-
do, para transformar e salvar o mundo; e convida-nos a responder a esse cha-
mamento com disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos
às exigências do “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para actuar no mundo e
na história, pede a ajuda dos homens; Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que
escuta o chamamento de Deus, corta radicalmente com o passado e parte
generosamente ao encontro dos projectos que Deus tem para ele.

O Evangelho apresenta o “caminho do discípulo” como um caminho de
exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao “Reino”. Sugere,
também, que esse “caminho” deve ser percorrido no amor e na entrega, mas
sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos
outros.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que o caminho do amor, da entrega,
do dom da vida, é um caminho de libertação. Responder ao chamamento de
Cristo, identificar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para a vida
nova da liberdade.



— 4 —

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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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 FESTA do Nascimento

de S. João Baptista, o Precursor de Jesus Cristo, que
apontava 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
Padrinhos, 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
COMUNHÃO SOLENE. Para nós, cristãos, todas as vezes
que comungamos 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
recordemos 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 sem-

pre 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 nóse nos nossos gostose não nos abrimos aos outrose àquilo que exige mais de nós.Por isso te pedimos:Coro: Senhor tem piedade de nósSomos o Teu povo pecadorToma a nossa vida de pecado e dorEnche 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 nósSomos o Teu povo pecadorToma a nossa vida de pecado e dorEnche 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 nósSomos o Teu povo pecadorToma a nossa vida de pecado e dorEnche 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)

Coro: Cristo Jesus Tu me chamasteEu Te respondo: «estou aqui»Tu me chamaste pelo meu nomeEu 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)

Pres. – Senhor, que pela vossa graça
nos tornastes filhos da luz,
não permitais que sejamos envolvidos
pelas trevas do erro,
mas permaneçamos sempre
no esplendor da verdade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Monitor – Deus fala-nos nesta Eucaristia,
como sempre,
pela voz dos leitores.
Estejamos atentos.
A Sua Palavra lança-nos desafios muito concretos.

Leitura do Primeiro Livro dos Reis       (1 Reis 19, 16b.19-21)
"Eliseu levantou-se e seguiu Elias"

Naqueles dias,
disse o Senhor a Elias:
«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola,
como profeta em teu lugar».
Elias pôs-se a caminho
e encontrou Eliseu, filho de Safat,
que andava a lavrar com doze juntas de bois
e guiava a décima segunda.
Elias passou junto dele
e lançou sobre ele a sua capa.
Então Eliseu abandonou os bois,
correu atrás de Elias e disse-lhe:
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe;
depois irei contigo».
Elias respondeu:
«Vai e volta, porque eu já fiz o que devia».
Eliseu afastou-se,
tomou uma junta de bois e matou-a;
com a madeira do arado assou a carne,
que deu a comer à sua gente.
Depois levantou-se e seguiu Elias,
ficando ao seu serviço.

Palavra do Senhor
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Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. cf. 5a)

Refrão: O Senhor é a minha herança.
Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
Diga ao Senhor: «Vós sois o meu Deus».
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.
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Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas    (Gal 5, 1.13-18)
"Fostes chamados à liberdade"

Irmãos:
Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permanecei firmes
e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão.
Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Contudo, não abuseis da liberdade
como pretexto para viverdes segundo a carne;
mas, pela caridade,
colocai-vos ao serviço uns dos outros,
porque toda a Lei se resume nesta palavra:
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo».
Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente,
tende cuidado,  que acabareis por destruir-vos uns aos outros.
Por isso vos digo:
Deixai-vos conduzir pelo Espírito
e não satisfareis os desejos da carne.
Na verdade,
a carne tem desejos contrários aos do Espírito
e o Espírito desejos contrários aos da carne.
São dois princípios antagónicos
e por isso não fazeis o que quereis.
Mas se vos deixais guiar pelo Espírito,
não estais sujeitos à Lei de Moisés.

Palavra do Senhor

(1 Sam 3, 9; Jo 6, 68c)
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.
Vós tendes palavras de vida eterna.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 9, 51-62)

"Tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém.Seguir-Te-ei para onde quer que fores"
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus:
«Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?»
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«As raposas têm as suas tocas
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça».
Depois disse a outro: «Segue-Me».
Ele respondeu:
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
Disse-lhe Jesus:
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus».
Disse-Lhe ainda outro:
«Seguir-te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás
não serve para o reino de Deus».

Palavra da Salvação
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Não há coisa mais radical e louca que ser cristão; não há maior aventu-
ra... Pena é que os cristãos estejam a perder essa percepção e o Evangelho
muitas vezes apareça como algo certinho, cómodo e domesticado. Tantas
vezes considerou-se que para ser um bom cristão bastaria ser bem comporta-
do! Ora, não é isto que a Palavra do Senhor nos ensina!

Jesus durante toda a sua vida caminhou para o Pai, teve no Pai a Sua
única meta, pelo Pai e o seu Reino, fez loucuras. Por isso, já no capítulo nove
do seu evangelho, São Lucas no-l’O apresenta subindo para Jerusalém, para
a Sua partida para o Pai: “Aproximando-se os dias de Jesus ser levado
deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém”. À letra,
são Lucas diz: ele voltou decididamente o rosto para Jerusalém... Este é o
caminho de Cristo: ir subindo até a Cidade Santa, e de Jerusalém, para
o Pai, atravessando o mistério da paixão, da cruz e da morte, para che-
gar à ressurreição. Ele vai à nossa frente, no caminho, o Seu caminho. E
desafia-nos a segui-l’O. Quem quiser ser Seu discípulo, deve segui-l’O neste
caminho! Basta recordar o domingo passado: deixar tudo... renunciar-se...
tomar a cruz de cada dia... e segui-l’O. Hoje, no caminho, Ele previne-nos:
“As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do
Homem não tem onde reclinar a cabeça”. E exige que coloquemos tudo
abaixo d’Ele, até pai e mãe... É assim que Jesus quer os Seus discípulos:
totalmente comprometidos com Ele, absolutamente! E afirma claramente:
“Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve
para o reino de Deus”.

Jesus é tão claro! Ele exige tanto de nós porque só Ele nos pode dar tudo:
o sentido da vida, o amor de Deus, a paz verdadeira e perene e a vitória sobre
a morte. Ele revela-nos e dá-nos um Deus que é todo amor, todo carinho, todo
perdão, todo piedade, um Deus que é o rochedo da nossa existência. Mas,
também, um Deus exigentíssimo! Não se pode ser cristão a meio termo! São
Paulo, na segunda leitura de hoje, exprime muito bem esta realidade: Cristo
libertou-nos para a verdadeira liberdade de uma vida nova, vida na graça de
Deus, vida impulsionada pelo Espírito do Ressuscitado. É esta a liberdade do
discípulo de Jesus; uma liberdade diversa do conceito de liberdade que o
mundo apregoa. O cristão é livre não porque faz o que quer; mas é livre
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porque quer somente a vontade de Deus manifestada em Cristo: “Foi para a
liberdade que Cristo nos libertou!” E, aí, o Apóstolo previne-nos: “não
abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne”.
“Carne” é tudo quanto pertence ao homem velho, tudo quanto manifesta o
velho egoísmo de uma vida centrada em si mesmo e não em Deus, que se dá
em Cristo Jesus! “Carne” é tudo aquilo que é lógica deste mundo e não lógica
do Evangelho! Pode ser a lógica da ganância, da sensualidade e da imoralida-
de, da religião interesseira à procura de milagres, curas e benefícios materi-
ais... tudo isso é carne: a descrença, a impiedade, a vulgaridade e o comodis-
mo no modo de viver...

Há, portanto, dois modos de construir a nossa existência. Um, segundo a
carne, isto é, segundo o homem velho, com o seu modo de pensar, com a sua
razão entregue a si mesma, com uma lógica meramente humana e, muitas
vezes, pecaminosa. O outro, a vida segundo o Espírito do Ressuscitado. É a
vida do cristão que, impulsionado e sustentado pelo Espírito, abre-se para
Deus, superar-se a si mesmo e o seu modo meramente humano de pensar, e
caminha incessantemente para Cristo, até alcançar a estatura do homem novo,
“o estado do Homem Perfeito, à medida da estatura de Cristo” (Ef 4,13).

A medida e o ideal de vida do cristão não podem ser os apresentados pela
moda e pelo pensamento dominante do mundo atual. O nosso caminho é
Cristo, o nosso critério é Cristo, a nossa medida é Cristo, o nosso modo de
viver deve ser o de Cristo! O grande desafio dos cristãos de hoje é redesco-
brirem que a sua vida, o seu modo de ser e de agir devem ser diferentes,
simplesmente porque eles são discípulos de Jesus!

Mas isto só é possível quando encontramos de verdade o Senhor nas nos-
sas vidas, quando nos encantamos por Ele, quando somos invadidos pelo seu
amor. Reparemos que no evangelho de hoje – e de sempre – o cristianismo
nasce de um encontro no caminho... um encontro marcante e transformador
com Jesus. Só esta experiência é capaz de nos fazer entrar no caminho e
aceitar as exigências do Senhor. Por outras palavras: o cristão, ou é um amigo
de Cristo ou não é cristão; ou tem uma experiência de amizade com o Senhor
ou jamais O vai compreender de facto. É preciso insistir nisso, mais que
nunca: o cristianismo não é uma doutrina, não é uma moral, não é uma ideo-
logia, não é uma proposta política de justiça social para o mundo! Tudo isso é
secundário! O que nos faz cristãos, é ter sido encontrados por Cristo no cami-
nho, ter sido seduzidos por Ele e tê-lo seguido, dizendo, meio responsáveis,
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meio loucos; “Senhor, seguir-Te-ei para onde quer que fores”. Que o
Senhor nos conceda a graça de nos apaixonarmos por Ele, a graça de O
seguirmos no caminho do Mestre, a graça de O testemunharmos com a carne
da nossa vida de cada dia, como os nossos irmãos de há dois mil anos atrás,
quando Ele encetou o caminho de Jerusalém, para a cruz e a ressurreição.

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

queninos, 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 Comu-
nhão 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.

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 Profis-
são Fé.
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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 origem no Símbolo dos Apóstolos. A Igreja nascente sentiu a ne-
cessidade dum resumo da pregação apostólica, para os fiéis poderem
fixá-la facilmente. Desta necessidade nasceu o Credo ou Símbolo
dos Apóstolos.  (Creio em um só Deus...)

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

(Pai todo-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-podero-
so – afirmou São Bartolomeu.

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

trovejou São Mateus.
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– 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 re-
cordar 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 )

Pres. –  Vamos caros adolescentes, dizer bem alto que somos cristãos,
proclamando 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 Terra?

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.
Pres. –   Esta é a nossa Fé; é a  Fé da Igreja a que todos per-tencemos.

Continuai a crescer no conhecimento e no amor de Jesus, ajudados
pelo exemplo de todo o povo cristão.

Adol. – Amén.
(Os adolescentes levantam as velas acesas sempre que cantam o refrão doHino do Ano da Fé

e são aspergidos com Água Benta(Em  grupos vão frente ao altar, erguendo as velas. Depois apagam-nas evão-nos colocar no lugar destinado às mesmas. Segue-se a Oração dos Fiéis)
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Pres. – Oremos, irmãos caríssimos,
ao Senhor nosso Deus e nosso Pai,que nos chama à verdadeira liberdade,e supliquemos confiadamente, dizendo:«Concedei-nos, Senhor, a vossa graça»1. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidosexerçam com alegria o seu ministério de profetasem favor do povo santo de Deus,oremos ao Senhor.

2. Para que Deus guie os governantes na sua missão,lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia,no respeito pela natureza e pela vida,oremos ao Senhor.
3. Para que os homens empenhados em causas nobrespermaneçam fortes e humanosao serviço da libertação dos outros homens,oremos ao Senhor.
4. Para que os cidadãos que abandonam os seus paísesencontrem comunidades que os acolhame os ajudem a refazer as suas vidas,oremos ao Senhor.
5. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade,nos dê a todos o gosto de servire aos defuntos a vida feliz no paraíso,oremos ao Senhor.
6. Para que os nossos adolescentes que (hoje) fazem a Profissão de Fé,sejam sempre fiéis aos compromissos baptismaisque agora começam a assumir por eles próprios,oremos ao Senhor.
Pres. – Concedei, Senhor, a todos os fiéis

 a graça de se deixarem conduzir pela luz do vosso Espírito, para que se mantenham tolerantes e pacíficos, num mundo inclinado à violência, e sigam a Cristo, pobre e humilde, com alegria, desprendimento e confiança. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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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.

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
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,
mas principalmente neste dia,
em que o vosso Filho nos convida a segui-l'O.
Para cumprir a vossa vontade,
Ele tomou corajosamente o caminho de Jerusalém,
ao encontro daqueles que O rejeitariam
e entregariam para ser condenado à morte.
Ele aceitou morrer na cruz,
por nosso amor e para nossa salvação.
Ressuscitado, e elevado por Vós à glória,
Ele dá-nos o Seu Espírito de força e de liberdade,
que nos acompanha nos caminhos do mundo,
para prepararmos a vinda do vosso reino.
É por isso que, livres de toda a preocupação,
esquecidos de nós mesmos,
com os apóstolos de todos os tempos,
queremos proclamar os vossos louvores
cantando a uma 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.
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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.

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
fizeste entrar na glória de 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.
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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.
Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade,
em comunhão com o nosso Papa N...
e o nosso Arcebispo N...,
com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
e todo o povo por Vós resgatado.
Abri os olhos do nosso coração
às necessidades e sofrimentos dos irmãos;
inspirai as nossas palavras e obras
para confortarmos os que andam cansados e oprimidos;
e ensinai-nos a servi-los de coração sincero,
segundo o exemplo e o mandamento de Cristo.
Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz,
para que em todos os homens
se renove a esperança do mundo novo.
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,
a terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
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e, com a bem-aventurada Virgem Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe,
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 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, de todo o mal,
e das decisões irreflectidas
de Vos querermos seguir,
sem sabermos bem o que nos pedis.
Dai-nos a disponibilidade de coração
e a vontade sincera de Vos seguirmos
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que dissestes àqueles que queriam seguir-Vos,
no caminho de Jerusalém,
que contassem com dificuldades,
que se decidissem corajosamente,
para não desistirem no meio do caminho:
não olheis às nossas fraquezas,
mas apenas à nossa boa vontade.
Fortalecei-nos nos nossos bons propósitos,
para sermos dignos de pertencermos ao Vosso Reino,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.
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. – Concedei-nos, Senhor,
que o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão,
nos dêem a verdadeira vida,
para que, unidos convosco em amor eterno,
dêmos frutos que permaneçam para sempre.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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 Celebração do Envio com a mímicaSede minhas testemunhas e parti...

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 Féo 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.


