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Missa «In Coena Domini»
Quinta-feira Santa

1.ª Leit. – Ex 12, 1-8. 11-14;
Salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-18;
2.ª Leit. – 1 Cor 11, 23-26;
Evangelho – Jo 13, 1-15.

1. O sacrário deve estar completamente vazio. Para a comunhão do clero e dos
fiéis, consagre-se nesta Missa pão suficiente para hoje e amanhã.

2. Diz-se o Glória. Enquanto se canta este hino, tocam-se os sinos, que não
voltarão a tocar-se até à Vigília Pascal.

Monição Inicial (Antes da Procissão de Entrada)

“Há mais felicidade em dar do que em receber (Act.20,35).
Recordámos este pensamento durante toda a Quaresma. E esta celebração,
em jeito de introdução e de pórtico ao Tríduo Pascal, coloca-     -nos diante de
três dons imensos, que o Senhor nos confiou de modo inteiramente gratuito:

– Primeiro, o dom da Eucaristia, instituída por Jesus na Última Ceia,
como memória viva e antecipada da sua Páscoa, na qual o Senhor se dá por
cada um de nós.

– Segundo: o dom do Ministério Sacerdotal, que habilita o Bispo e
os seus presbíteros, pelo Sacramento da Ordem, a agir “na pessoa de Cristo
Cabeça e Pastor da sua Igreja”.

– E recordamos ainda como terceiro dom, o Mandamento novo, que
o Senhor nos confiou como medida autêntica do seu amor. Ao celebrar a
Eucaristia, «damos graças» pelo muito que recebemos e começamos por
pedir ao Senhor, que nos lave os pés, as mãos, o corpo... que nos purifique o
coração e nos torne limpos, para participar da sua Ceia.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

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

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
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Monição ao Glória (feita pelo monitor)

Monitor – Terminada a Quaresma, entramos no Tríduo Pascal da Pai-
xão, Sepultura e Ressurreição de Jesus. Diante desta entrega de
amor, abre-se o nosso coração agradecido em exultação e irrompe
dos nossos lábios um hino de louvor...

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que nos reunistes para celebrar
a Ceia santíssima em que o vosso Filho Unigénito,
antes de Se entregar à morte,
confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança,
fazei que recebamos,
neste sagrado banquete do seu amor,
a plenitude da caridade e da vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro do Êxodo  (Ex 12, 1-8.11-14)

Preceitos sobre a ceia pascal

Naqueles dias,
o Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipto:
"Este mês será para vós o princípio dos meses;
fareis dele o primeiro mês do ano.
Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe:
No dia dez deste mês,
procure cada qual um cordeiro por família,
uma rês por cada casa.
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Se a família for pequena demais para comer um cordeiro,
junte-se ao vizinho mais próximo,
segundo o número de pessoas,
tendo em conta o que cada um pode comer.
Tomareis um animal sem defeito,
macho e de um ano de idade.
Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito.
Deveis conservá-lo até ao dia catorze desse mês.
Então, toda a assembleia da comunidade de Israel
o imolará ao cair da tarde.
Recolherão depois o seu sangue,
que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta
das casas em que o comerem.
E comerão a carne nessa mesma noite;
comê-la-ão assada ao fogo,
com pães ázimos e ervas amargas.
Quando o comerdes,
tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão.
Comereis a toda a pressa: é a Páscoa do Senhor.
Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egipto
e hei-de ferir de morte, na terra do Egipto,
todos os primogénitos, desde os homens até aos animais.
Assim exercerei a minha justiça
contra os deuses do Egipto, Eu, o Senhor.
O sangue será para vós um sinal, nas casas em que estiverdes:
ao ver o sangue, passarei adiante
e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador,
quando Eu ferir a terra do Egipto.
Esse dia será para vós uma data memorável,
que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor.
Festejá-lo-eis de geração em geração,
como instituição perpétua".

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 115 (116), 12-13.15-16bc.17-18

Refrão: O cálice de bênção é comunhão do Sangue de Cristo.

Como agradecerei ao Senhor
tudo quanto Ele me deu?
Elevarei o cálice da salvação,
invocando o nome do Senhor.

É preciosa aos olhos do Senhor
a morte dos seus fiéis.
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva:
quebrastes as minhas cadeias.

Oferecer-Vos-ei um sacrifício de louvor,
invocando, Senhor, o vosso nome.
Cumprirei as minhas promessas ao Senhor,
na presença de todo o povo.
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Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1  Cor 11, 23-26)

"Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor"

Irmãos:
Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti:
o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse:
"Isto é o meu Corpo, entregue por vós.
Fazei isto em memória de Mim".
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice e disse:
"Este cálice é a nova aliança no meu Sangue.
Todas as vezes que o beberdes,
fazei-o em memória de Mim".
Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha.

Palavra do Senhor

Aclamação
ao

Evangelho
(Jo 13, 34)

Refrão: Louvor a Vós, Rei da eterna Glória!...

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.

Refrão: Louvor a Vós, Rei da eterna Glória!...
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 13, 1-15)

"Amou-os até ao fim"

Antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que chegara a sua hora
de passar deste mundo para o Pai,
Ele, que amara os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
No decorrer da ceia,
tendo já o Demónio metido no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, a ideia de O entregar,
Jesus, sabendo que o Pai Lhe tinha dado toda a autoridade,
sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava,
levantou-Se da mesa, tirou o manto
e tomou uma toalha que pôs à cintura.
Depois, deitou água numa bacia,
e começou a lavar os pés aos discípulos
e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura.
Quando chegou a Simão Pedro, este disse-Lhe:
"Senhor, Tu vais lavar-me os pés?"
Jesus respondeu:
"O que estou a fazer, não o podes entender agora,
mas compreendê-lo-ás mais tarde".
Pedro insistiu:
"Nunca consentirei que me laves os pés".
Jesus respondeu-lhe:
"Se não tos lavar, não terás parte comigo".
Simão Pedro replicou:
"Senhor, então não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça".
Jesus respondeu-lhe:
"Aquele que já tomou banho está limpo
e não precisa de lavar senão os pés.
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Vós estais limpos, mas não todos".
Jesus bem sabia quem O havia de entregar.
Foi por isso que acrescentou: "Nem todos estais limpos".
Depois de lhes lavar os pés,
Jesus tomou o manto e pôs-Se de novo à mesa.
Então disse-lhes:
"Compreendeis o que vos fiz?
Vós chamais-Me Mestre e Senhor,
e dizeis bem, porque o sou.
Se Eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns aos outros.
Dei-vos o exemplo,
para que, assim como Eu fiz, vós façais também".

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

"Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua
hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que esta-
vam no mundo, amou-os até o fim".

Esta é a tarde que faz memória da Ceia Pascal de Jesus. Aquilo que o
Senhor realizou durante toda a vida e consumou na cruz – isto é, a Sua entre-
ga de amor total ao Pai, por nós –, Ele quis deixar-nos nos Seus gestos, nas
Suas palavras e nos símbolos da Ceia que celebrou com os seus discípulos.
Naquela Mesa santa do Cenáculo, estava já presente, em símbolos e gestos,
a Sua entrega amorosa no Calvário. É isto que celebramos neste momento
sagrado, momento de saudade, de aconchego e de despedida. Era em família
que os judeus celebravam o Banquete pascal... Jesus celebrou com os Seus
discípulos, connosco, a Sua família: "Tendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até o fim”, até o extremo de entregar a vida, pois "não há
maior prova de amor que entregar a vida pelos amigos" (Jo 15,13).

Hoje, neste princípio do final da tarde e início da noite, Ele fez-se nosso
servo, Ele lavou os nossos pés, porque "não veio para ser servido, mas
para servir e dar a vida em resgate por muitos" (Mc 10,45). Lavando os
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nossos pés, Ele revelou de modo admirável o Seu desejo de nos servir dando
a vida pela nossa salvação.

Hoje, Ele deu-nos o novo mandamento: "Se Eu, que sou Mestre e Senhor,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos
o exemplo, para que, assim como Eu fiz, vós façais também". Assim fa-
zendo, assim falando, o Senhor ordena-nos, por amor a Ele, a que nos sirva-
mos mutuamente, nos amemos mutuamente, nos aceitemos e perdoemos mu-
tuamente, até dar a vida uns pelos outros. Este é o testamento que nos faz. É
a nossa riqueza e também a nossa vergonha, porque tantas e tantas vezes
deixamos de cumprir o desejo do Senhor! Que contemplando o gesto do Se-
nhor, hoje nos demos o perdão. Eu vos peço em nome de Cristo: reconciliai-
-vos em família, por amor de Cristo; reconciliai-vos na paróquia, nos grupos e
movimentos de Igreja, por amor daquele que nos amou assim e nos deu o
exemplo! Por Aquele que se deu a nós nesta tarde bendita, perdoemo-nos,
acolhamo-nos, amemo-nos! É o único modo de celebrarmos a Santa Páscoa
no domingo próximo e de participarmos hoje desta Santa Ceia Pascal!

O Senhor – para que tenhamos a força de amar como Ele, de confiar
amorosamente no Pai como Ele, de amar os irmãos como Ele –, hoje, Ele
instituiu o Sacramento do amor, a Eucaristia. Hoje Ele deixou-Se ficar no Pão
e no Vinho transfigurados pelo seu Espírito Santo, como sacramento do seu
Corpo e Sangue, imolado e ressuscitado para ser a nossa oferta ao Pai, o
nosso alimento no caminho e o nosso penhor de ressurreição e vida eterna.
Quanta gratidão, quanto reconhecimento, devem brotar do nosso coração! O
Seu Corpo por nós imolado, o Seu Sangue por nós derramado, Jesus por nós
entregue – sacramento de um amor eterno, de uma entrega sem fim, de uma
presença perene! Comungar hoje o Corpo e o Sangue do Senhor é não só
unir-se a Ele, mas estar disposto a ir com Ele até à cruz e à morte! Não
façamos como Pedro, que prometeu, mas não cumpriu e negou o Senhor! "O
cálice de bênção que abençoamos não é comunhão no sangue de Cris-
to? E o pão que partimos não é comunhão no corpo de Cristo?" (1Cor
10,16). Que grande mistério, esta união de vida e de morte com Jesus pela
Eucaristia! Não reneguemos na vida e nas ações aquele que hoje nos convida
para a Sua mesa e connosco celebra a Sua Páscoa!

Para presidir à Eucaristia e ser um sinal do Senhor, mestre e servidor, Cris-
to, na Ceia, instituiu o sacerdócio ministerial: aqueles que em seu nome e por
sua ordem, devem presidir à Celebração eucarística até que Ele volte. Nesta
tarde sagrada, rezemos pelo nosso Bispo e pelos nossos sacerdotes, para que
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sejam dignos de tão grande ministério e o exerçam como Cristo, que não veio
para ser servido, mas para servir e dar a vida!

Tudo, nesta Celebração, respira amor, fala de amor: recordemos o cordeiro
imolado da primeira leitura – é Cristo que por nós é imolado; pensemos no
pão sem fermento que partimos e no cálice da aliança que repartimos, na
segunda leitura – é ainda Cristo que se deixa ficar entre nós e em nós, como
alimento e vida nova, plena do Espírito do Pai; recordemos o Senhor inclina-
do, lavando-nos os pés, dando-nos a vida e dizendo a mim e a ti, como a
Pedro: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo" – é o Senhor na sua
pura entrega de amor por nós!

Nestes dias, celebremos estes santos mistérios pascais com piedade, espí-
rito de adoração profunda e profunda gratidão para com Aquele que por nós
quis entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Não
fiquemos indiferentes, não sejamos frios: tudo quanto celebraremos foi por
nós que o Senhor instituiu e para nossa salvação que realizou! E que pela
Páscoa deste ano, Ele se digne conduzir-nos à Páscoa eterna.

Monição ao Lava-pés
(feita pelo Monitor da Assembleia enquanto os 12 Adolescentes se encaminham

para a frente do altar e se sentam)

«Tendo amado os seus que estavam no mundo, levou até ao extre-
mo o seu amor por eles». Ao contrário dos outros Evangelhos, como se
sabe, João não se detém a narrar a instituição da Eucaristia, mas de-
mora-se no gesto do lava-pés.

Esta iniciativa de Jesus que surpreende Pedro, antes de ser um
exemplo de humildade proposto para nossa imitação, é revelação da
radical condescendência de Deus para connosco.

De facto, em Cristo foi Deus que «Se despojou a Si mesmo» e
«assumiu a condição de servo» até à extrema humilhação da Cruz (cf.
Fil 2, 7), para abrir à humanidade o acesso à intimidade da vida divi-
na”.

Segue-se o rito do Lava-pés
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Ao Pai, que nos dá o verdadeiro Pão do Céu,
confiamos as preces da Igreja,
por meio de seu Filho,
Eterno sacerdote a interceder por nós,
e imploremos com humildade:

«Abençoai, Senhor, o vosso povo»

1. Pela Igreja de Jesus,
para que, serva e pobre, lave os corações dos homens,
com a abundante graça da misericórdia divina.
Oremos irmãos

2. Pelos que exercem autoridade,
para que, a exemplo de Cristo,
aprendam a obedecer à verdade e a servir na humildade.
Oremos irmãos.

3. Por  todos os sacerdotes
que, no mundo, são testemunhas do amor de Deus,
no serviço humilde aos demais.
Para que, em Cristo, aprendam a servir com renovada alegria.
Oremos irmãos.

4. Pelas pessoas com deficiência,
para que sejam sempre ajudados nas suas dificuldades
e reconhecidos na sua dignidade de homens e de filhos de Deus.
Oremos irmãos.

5.  Por todos nós aqui presentes, para que,
 em verdadeiro espírito de acção de graças,
 nos deixemos maravilhar pela dádiva da Eucaristia
 e nela participemos com alegria.
Oremos irmãos.
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Pres. – Deus todo poderoso e eterno:
ouvi por bondade as nossas súplicas
e atendei ao vosso povo,
que remistes com o sangue do Vosso Filho, Jesus Cristo,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Ofertório Solene

 Toda a Igreja é sacerdotal, porque associada ao sacerdócio de Cristo,
é chamada a oferecer ao Pai um culto verdadeiro, mediante o dom de si
mesma. Os dons trazidos ao altar são o sinal da nossa participação no dom de
Cristo ao Pai por cada um de nós.

1. (Vela)
De noite, o Povo saiu do Egipto e foi liberto da escravidão. A coluna

de fogo guiava o povo de Deus no seu caminho pelo deserto. As velas comu-
nicam a Luz, sinal da Luz de Deus, que tornou a noite mais clara que o dia...

2. (Pão)
Pão sem fermento, pães ázimos e ervas amargas, recordavam ao

Povo a pressa da partida e a amargura do passado. O Pão que oferecemos é
o sinal do suor do nosso rosto e da fome de Deus vivo em nós...

3. (Vinho – Uvas)
O Vinho dá à Ceia o tom solene da alegria. Na noite em que Jesus

ia ser entregue o cálice de bênção foi cheio deste Vinho para nos recobrar a
alegria da salvação.

4. (Ofertas)
As ofertas destinar-se-ão ao Seminário. São o sinal da nossa comu-

nhão e da nossa gratidão pelo serviço que a comunidade reconhece aos seus
Pastores, formados pelo Seminário.

5. (Cálice e patena)
O cálice do vinho e a patena com o pão, levados e elevados no altar,

serão o Corpo dado e o Sangue derramado  do grande amor de Jesus por
todos  nós.
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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 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.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Concedei-nos, Senhor,
a graça de participar dignamente nestes mistérios,
pois todas as vezes
que celebramos o memorial deste sacrifício
realiza-se a obra da nossa redenção.
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,
é verdadeiramente nosso dever,
é nossa salvação dar-Vos graças,
sempre e em toda a parte, por Cristo, nosso Senhor.
Verdadeiro e eterno sacerdote,
oferecendo-Se como vítima de salvação,
instituiu o sacrifício da nova aliança
e mandou que o celebrássemos em sua memória.
O seu Corpo, por nós imolado,
é alimento que nos fortalece;
e o seu Sangue, por nós derramado,
é bebida que nos purifica.
Por isso, com os Anjos e os Arcanjos
e todos os coros celestes,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Pai de infinita misericórdia,
humildemente Vos suplicamos
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
que Vos digneis aceitar e abençoar  estes dons,
esta oblação pura e santa.

Nós Vo-la oferecemos
pela vossa Igreja santa e católica:
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dai-lhe a paz e congregai-a na unidade,
defendei-a e governai-a em toda a terra
em comunhão com o vosso servo o Papa Francisco I,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos que são fiéis à verdade
e professam a fé católica e apostólica.

Lembrai-Vos, Senhor, dos vossos servos e servas
e de todos os que estão aqui presentes,
cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis.

Por eles nós Vos oferecemos
e também eles Vos oferecem
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
pela redenção das suas almas,
para a salvação e segurança que esperam,
ó Deus eterno, vivo e verdadeiro.

Em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
Se entregou por nós,
veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria,
Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo,
e também a de São José, seu esposo,
e a dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
Pedro e Paulo, André,
(Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Simão e Tadeu;
Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornélio, Cipriano,
Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião)
e de todos os Santos.
Por seus méritos e orações,
concedei-nos, em tudo e sempre, auxílio e protecção.
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Aceitai benignamente, Senhor,
a oblação que nós, vossos servos,
com toda a vossa família, Vos apresentamos.
Nós Vo-la oferecemos neste dia,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
confiou aos seus discípulos
a celebração dos mistérios do seu Corpo e Sangue.
Dai a paz aos nossos dias,
livrai-nos da condenação eterna
e contai-nos entre os vossos eleitos.

Junta as mãos. Com as mãos estendidas sobre as oblatas, diz:

Santificai esta oblação com o poder da vossa bênção
e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito,
de modo que se converta para nós
no Corpo e Sangue  do Vosso Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Junta as mãos
Hoje, na véspera da sua paixão,
por nós e por todos os homens,
Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos
e, levantando os olhos ao céu,
para Vós, Deus, seu Pai todo-poderoso,
dando graças 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, no fim da Ceia,
tomou este sagrado cálice
em suas santas e adoráveis mãos
e, dando graças, abençoou-o
e 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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo,
vosso Filho, nosso Senhor,
da sua ressurreição de entre os mortos
e da sua gloriosa ascensão aos Céus,
nós, vossos servos, com o vosso povo santo,
dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade
o sacrifício perfeito, santo e imaculado,
o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação.

Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda
e dignai-Vos aceitá-la
como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo,
o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinados e de mãos juntas, continuam:
Humildemente Vos suplicamos, Deus todo-poderoso,
que esta nossa oferenda
seja apresentada pelo vosso santo Anjo no altar celeste,
diante da vossa divina majestade,
para que todos nós, participando deste altar
pela comunhão
do santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho,

Erguem-se e, benzendo-se, continuam:
alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu.
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Lembrai-vos, Senhor,  dos vossos servos e servas
que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé,
e agora dormem o sono da paz.
Concedei-lhes, Senhor,
a eles e a todos os que descansam em Cristo,
o lugar da consolação, da luz e da paz.

E a nós, pecadores

todos os concelebrantes batem com a mão direita no peito

que esperamos na vossa infinita misericórdia,

continua de braços abertos:

admiti-nos também
na assembleia dos bem-aventurados Apóstolos e Mártires:
João Baptista, Estêvão, Matias, Barnabé
(Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro,
Felicidade, Perpétua, Águeda,
Luzia, Inês, Cecília, Anastácia)
e de todos os Santos.
Recebei-nos em sua companhia,
não pelo valor dos nossos méritos,
mas segundo a grandeza do vosso perdão.

Nós Vo-lo pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Por Ele criais todos os bens e lhes dais vida,

Vós os santificais, abençoais e distribuís por nós.

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 de todo o pecado,
que retardam a nossa caminhada para Vós,
e nos afastam dos nossos irmãos.
Saciai-nos do Vosso Pão,
força do alto para os peregrinos da terra,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós vos entregastes aos Vossos discípulos,

 na hora em que íeis ser entregue à morte.
 O Vosso amor foi o mais forte:
 perdoando, vencestes a morte.
 Esinai-nos hoje a comungar o Vosso Corpo,
 para sermos um só conVosco e com os outros,
 no amor e no perdão
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.
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Pres. – Assim como Jesus Cristo fez,
façamos nós também aos outros:
servir, amar e perdoar.
Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Terminada a distribuição da comunhão, deixa-se sobre o altar a píxide com as
partículas para a comunhão do dia seguinte. A Missa conclui com a oração depois
da comunhão.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que hoje nos alimentastes na Ceia do vosso Filho,
saciai-nos um dia na ceia do reino eterno.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Trasladação do Santíssimo Sacramento
Terminada a oração, o sacerdote, de pé, diante do altar, põe incenso no turíbulo

e, de joelhos, incensa por três vezes o Santíssimo Sacramento. Em seguida, toma o
véu de ombros, pega na píxide e cobre-a com as extremidades do véu.

Organiza-se a procissão, com círios e incenso, indo à frente o cruciferário com a
cruz, e leva-se o Santíssimo Sacramento, através da igreja, para o lugar da reserva,
preparado numa capela convenientemente ornamentada. Entretanto canta-se o hino
Pange, lingua (Canta, Igreja, o Rei do mundo) excepto as duas últimas estrofes – ou
outro Cântico apropriado.

Celebremos o Mistério
da Divina Eucaristia
Corpo e Sangue de Jesus:
O Mistério de Deus vivo,
Tão real no Seu altar
como outrora sobre a cruz.

Vindo à terra, que O chamava,
Cristo foi a salvação
E a alegria do Seu povo.
Foi Profeta, foi Palavra
E Palavra que, pregada,
Fez do mundo um mundo novo.

Foi na Noite Derradeira
Que, na Ceia com os Doze,
Coração a coração,
Se deu todo e para sempre
Mãos em bênção sobre a Mesa
Da Primeira Comunhão.

Assim, Deus, que Se fez Homem,
Tudo fez em plenitude
de humildade e de pobreza.
E o milagre continua:
Onde falham os sentidos,
Chega a esp’rança de quem reza.
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Chegada a procissão ao lugar da reserva, o sacerdote depõe a píxide. Seguida-
mente, põe incenso no turíbulo e, de joelhos, incensa o Santíssimo Sacramento.
Entretanto canta-se o Tantum ergo sacramentum. Depois fecha-se o tabernáculo ou
urna da reserva.

Veneremos, adoremos
A presença do Senhor,
Nossa Luz e Pão da Vida.
Cante a alma o Seu louvor,
Adoremos no sacrário
Deus oculto por amor.

Dêmos glória ao Pai do Céu,
Infinita Majestade;
Glória ao Filho e ao Santo Espírito!
Em espírito e verdade,
Veneremos, adoremos
A Santíssima Trindade!

Depois de algum tempo de oração em silêncio, o sacerdote e os ministros fazem
a genuflexão e retiram-se para a sacristia.

Segue-se a desnudação do altar e, se possível, retiram-se as cruzes da igreja. Se
algumas ficam na igreja, é conveniente cobri-las.

Desnudação do Altar

Enquanto se desnuda o altar, o monitor diz:

Tendo celebrado a Eucaristia o Senhor Jesus está entre nós.
Somos convidados à contemplação silenciosa da sua entrega por nós,
nos dons do Pão e do Vinho.

Amanhã voltaremos para contemplarmos esta mesma entrega
no Calvário por cada um de nós. Assim nos introduzimos na Celebração
do Tríduo Pascal, que amanhã assentará na contemplação do primeiro
aspecto desta entrega: a Paixão do Senhor, a celebrarmos aqui, às
15h30.
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Ofício de Laudes e Celebração da Paixão

Sexta-feira
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Pres. – Deus vinde em nosso auxílio.
R.: Senhor, socrrei-nos e salvai-nos.

Pres. – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Hino
Cobriu-se a terra de luto,
Rasgou-se no templo o véu,
Até as pedras se abriram
Quando o Salvador morreu.

Os amigos contemplaram
Seu Coração trespassado,
O Sangue e Água manando
P’ra nos lavar do pecado.

O discípulo que assiste
Ao instante derradeiro
Deixou este testemunho
Que é fiel e verdadeiro.

O centurião confessa:
Jesus é o Filho de Deus;
E o Pai eterno O contempla
Na majestade dos Céus.

Glória a Cristo que na Cruz
Nossas almas resgatou
Com o preço do seu Sangue
Que por elas derramou.

Adoremos e louvemos
A Santíssima Trindade
Que pelos séculos reina
No esplendor da eternidade.
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Miserere!...
Cada semana da Liturgia das Laudes é marcada, na Sexta-feira, pelo

Salmo 50, o Miserere, o Salmo penitencial mais amado, cantado e medita-
do, hino ao Deus misericordioso elevado pelo pecador arrependido.

Em primeiro lugar, entra-se na região tenebrosa do pecado para aí
levar a luz do arrependimento humano e do perdão divino (cf. vv. 3-11).
Depois, exalta-se o dom da graça divina, que transforma e renova o
espírito e o coração do pecador arrependido: esta é uma região lumino-
sa, cheia de esperança e de confiança (cf. vv. 12-21).

A invocação inicial eleva-se a Deus para obter o dom da purificação
que faça como dizia o profeta Isaías “brancos como a neve” e “como a
lã” os pecados, em si semelhantes ao “escarlate” e “vermelhos como a
púrpura” (cf. Is 1, 18). O Salmista confessa o seu pecado de forma clara
e sem hesitações: “Reconheço, de verdade, a minha culpa... Contra Vós
apenas é que eu pequei, pratiquei o mal perante os vossos olhos” (Sl 50,
5-6).

Ant. – Deus não perdoou ao Seu próprio Filho,
 mas entregou-O à morte por todos nós.

1. Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,*
Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.*
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

2. Lavai-me de toda a iniquidade*
Amplius lava me ab iniquitate mea:*
e purificai-me de todas as faltas.
et a peccato meo munda me.

3. Porque eu reconheço os meus pecados*
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: *
E tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
et peccatum meum contra me est semper.

4. Pequei contra Vós, só contra Vós,*
Tibi soli peccavi, *
E fiz o mal diante dos Vossos olhos.
et malum coram te feci.
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5. Assim é justa a vossa sentença*
Ut iustificeris in sermonibus tuis,*
E recto o Vosso julgamento.
 et vincas cum iudicaris.

6. Porque eu nasci na culpa*
Ecce enim in inquitatibus conceptus sum*
E minha mãe concebeu-me em pecado.
et in peccatis concepit me mater mea.

7. Amais a sinceridade de coração*
Ecce enim veritatem dilexisti*
E fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma.
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

8. Aspergi-me com hissope e ficarei puro,*
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor*
Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve.
lavabis me, et super nivem dealbabor.

9. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria*
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam*
E estremeçam meus ossos que triturastes.
et exsultabunt ossa humiliata.

10. Desviai o Vosso rosto das minhas faltas*
Averte faciem tuam a peccatis meis*
E purificai-me de todos os meus pecados.
et omnes iniquitates meas dele

11. Criai em mim, ó Deus, um coração puro*
Cor mundum crea in me, Deus*
E fazei nascer dentro de mim um espírito firme.

et spiritum rectum innova in visceribus meis.

12. Não queirais repelir-me da Vossa presença*
Ne proiicias me a facie tua *
E não retireis de mim o Vosso Espírito de santidade.
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

13. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação*
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
E sustentai-me com espírito generoso.
et spiritu principali confirma me.
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14. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos*
Docebo iniquos vias tuas:
E os transviados hão-de voltar para Vós.
et impii ad te convertentur.

15. Ó Deus, meu salvador, livrai-me do sangue derramado*
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae:
E a minha língua proclamará a vossa justiça.
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam

16. Abri, Senhor, os meus lábios*
Domine, labia mea aperies:
E a minha boca anunciará o vosso louvor.
et os meum annuntiabit laudem tuam.

17. Não é do sacrifício que Vos agradais*
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique:
E, se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis,
holocaustis non delectaberis.

18. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:*
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.
cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.

19. Pela Vossa bondade, tratai Sião com benevolência,*
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion:
Reconstruí os muros de Jerusalém.
ut aedificentur muri Ierusalem

20. Então Vos agradareis dos sacrifícios devidos,+
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae,

oblações e holocaustos,*
oblationes, et holocausta:

Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar.
tunc imponent super altare tuum vitulos.

21. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum, Amen

Ant. – Deus não perdoou ao Seu próprio Filho,
 mas entregou-O à morte por todos nós.
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Cântico de Habacuc

A Liturgia das Laudes propõe-nos uma série de cânticos bíblicos de
profunda intensidade espiritual, para acompanhar a oração fundamen-
tal dos Salmos.

Hoje vamos ouvir um exemplo tirado do terceiro e último capítulo do
livro de Habacuc, um profeta que viveu nos finais do século XII a.C.,
quando o reino de Judá se sentia esmagado entre duas superpotênctias
que se expandiam: por um lado o Egipto e, por outro, a Babilónia. A
Liturgia das Laudes, no prosseguimento da antiga oração de Israel, con-
vida-nos a transformar em cântico cristão esta composição, escolhendo
alguns dos seus versículos mais significativos (cf. vv. 2-4.13a.15-19a).

Este cântico é um hino que apresenta uma grandiosa imagem do Se-
nhor (cf. vv. 3-4). A sua figura domina solenemente todo o cenário do
mundo e o universo é percorrido por um estremecimento perante o seu
andar solene. Ele prossegue do sul, de Teman e do monte Faran (cf. v. 3),
isto é, da zona do Sinai, sede da grande epifania reveladora de Israel.
Também no Salmo 67 se descreve “o Senhor que vem do Sinai ao Santuá-
rio” de Jerusalém (cf. v. 18). O seu aparecimento, de acordo com uma
constante da tradição bíblica, está circundado de luz (cf. Hab 3, 4).

Ant. – Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados
  pelo preço do Seu sangue.

1. Senhor, eu ouvi a vossa mensagem *
e enchi-mede temor.

2. Senhor, fazei reviver as vossas obras *
através dos tempos.

3. Através dos tempos manifestai-as; *
na vossa ira, lembrai-Vos da misericórdia.

4. Deus vem de Temã, *
o Santo vem do monte Fará.

5. A sua majestade cobre os céus *
e a terra está cheia da sua glória.
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6. O seu esplendor é como o sol, *
as suas mãos espalham raios, †

onde se oculta o seu poder.

7. Vós saístes para salvar o vosso povo, *
para salvaro voss o Ungido.

8. Lançastes os vossos cavalos através do mar, *
no turbilhão das águas imensas.

9. Ouvi e minhas entranhas estremeceram, *
escutei e meus lábios tremeram.

10. A cárie penetrou-me nos ossos *
e meus passos vacilaram.

11. Espero confiado o dia da aflição, *
que virá sobre o povo que nos oprime.

12. Então a figueira não florescerá *
e a vinha não dará fruto.

13. Faltará o azeite das oliveiras *
e os campos não produzirão alimento.

14. Não mais haverá ovelhas nos apriscos, *
nem gado nos estábulos.

15. Eu, porém, exultarei no Senhor, *
alegrar-me-ei em Deus, meu Salvador.

16. O Senhor Deus é a minha força, *
Ele dá aos meus pés a agilidade do veado

17. e me faz caminhar nas alturas, *
ao cântico de salmos.

18. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Ant. – Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados
  pelo preço do Seu sangue.
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Salmo 147
Lauda Jerusalem, Dominum!  (Louva, Jerusalém, o Senhor!)
O Lauda Jerusalém, que vamos proclamar, é muito apreciado pela

liturgia cristã. Ela entoou com frequência o Salmo 147 relacionando-o
com a Palavra de Deus, que “corre veloz” sobre a face da terra, mas
também com a Eucaristia, verdadeira “flor de trigo” concedida por Deus
para “saciar” a fome do homem (cf. Sl 147, 14-15).

É um hino em honra da criação e da redenção realizadas pelo Se-
nhor. Ele começa com um jubiloso apelo ao louvor: “Louvai o Senhor
porque é bom cantar. Louvai o nosso Deus porque o louvor é agradável”
(Sl 147, 1).

Louvemos, então, o Senhor.

Ant. – Adoramos, Senhor, a Vossa cruz,
 louvamos e glorificamos a vossa ressurreição:
 pela árvore da cruz veio a alegria ao mundo inteiro.

1. Glorifica, Jerusalém, o Senhor, *
Lauda Jerusalem Dominum
louva, Sião, o teu Deus.
Lauda Deum tuum Sion

2. Ele reforçou as tuas portas *
Quoniam confortavit seras portarum tuarum
e abençoou os teus filhos.
et benedixit filiis tuis in te.

3. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
Qui posuit fines tuos pacem
e saciou-te com a flor da farinha.
et adipe frumenti satiat te.

4. Envia à terra a sua palavra, *
Qui emittit eloquium suum terrae,
corre veloz a sua mensagem.
velociter currit sermo eius.

5. Faz cair a neve como lã, *
Qui dat nivem sicut lanam
espalha a geada como cinza.
nebulam sicut cinerem spargit.
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6. Faz cair o granizo como migalhas de pão *
Mittit crystallum suum sicut buccellas
e com o seu frio gelam as águas.
ante faciem frigoris eius quis sustinebit.

7. Envia a sua palavra e derrete-as, *
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea
faz soprar o vento e correm as águas.
flabit spiritus eius, et fluent aquae

8. Revelou a sua palavra a Jacob, *
Qui annuntiant verbum suum Jacob
suas leis e preceitos a Israel.
iustitias et iudicia sua Israel

9. Não fez assim com nenhum outro povo, *
Non fecit taliter omni nationi
a nenhum o utro manifestou os seus juízos.
et iudicia sua non manifestavit eis.

10. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum, Amen

Ant. – Adoramos, Senhor, a Vossa cruz,
 louvamos e glorificamos a vossa ressurreição:
 pela árvore da cruz veio a alegria ao mundo inteiro.

Leitura Breve
Leitura do Livro de Isaías

Eis que o meu Servo prosperará,
crescerá, elevar-se-á, será exaltado.
Assim como, à sua vista, muitos ficaram embaraçados
– tão desfigurado estava
que havia perdido a aparência humana –,
assim o admirarão muitos povos:
os reis permanecerão mudos diante dele,
porque verão o que nunca lhes tinha sido contado,
e observarão um prodígio inaudito.

Palavra do Senhor
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Em vez do responsório breve segue-se a Antífona seguinte:

Ant. – Por nosso amor,
  Cristo obedeceu até à morte, e morte de cruz.

Benedictus
Ant. – Sobre a Sua cabeça, escreveram a causa da condenação:

  «Jesus Nazareno, Rei dos Judeus».

Bendito o Senhor, Deus de Israel,*
Benedictus Dominus Deus Israel, *
que visitou e redimiu o Seu povo.
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.

E nos deu um salvador poderoso*
Et erexit cornu salutis nobis *
na casa de David, seu servo.
in domo David pueri sui.

Conforme prometeu pela boca dos seus santos,*
Sicut locutus est per os sanctorum, *
os profetas dos tempos antigos.
qui a saeculo sunt, prophetarum eius.

Para nos libertar dos nossos inimigos*
Salutem ex inimicis nostris, *
e das mãos daqueles que nos odeiam.
et de manu omnium qui oderunt nos.

Para mostrar a Sua misericórdia e favor de nossos pais,*
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: *
recordando a Sua sagrada aliança,
et memorari testamenti sui sancti.

e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai,*
Iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, *
que nos havia de conceder esta graça:
daturum se nobis:

De O servirmos um dia, sem temor,*
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, *
livres das mãos dos nossos inimigos,
serviamus illi.
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em santidade e justiça, na sua presença,*
In sanctitate et iustitia coram ipso, *
todos os dias da nossa vida.
omnibus diebus nostris.

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,*
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis: *
porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,

para dar a conhecer ao seu povo a salvação*
Ad dandam scientiam salutis plebi eius *
pela remissão dos seus pecados,
in remissionem peccatorum eorum,

Graças ao coração misericordioso do nosso Deus,*
Per viscera misericordiae Dei nostri: *
que das alturas nos visita como sol nascente,
in quibus visitabit nos, oriens ex alto,

para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte*
Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent: *
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.*
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum, Amen.

Ant. – Sobre a Sua cabeça, escreveram a causa da condenação:
  «Jesus Nazareno, Rei dos Judeus».

Preces
Pres. – Adoremos com sincera piedade

a Cristo nosso Redentor,
que por nós sofreu a paixão e foi sepultado
para ressuscitar ao terceiro dia,
e imploremos humildemente:

Senhor, tende piedade de nós.
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1. Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por nosso amor,
– ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai.

Senhor, tende piedade de nós.

2. Cristo, nossa vida, que, morrendo na cruz, destruistes o poder da morte e do
inferno,
– ensinai-nos a morrer convosco, para merecermos ressuscitar também
convosco na glória.

Senhor, tende piedade de nós.

3. Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado como um verme e humilhado
como a vergonha do género humano,
– ensinai-nos a imitar a Vossa humildade salvadora.

Senhor, tende piedade de nós.

4. Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos homens, vossos
irmãos,
– fazei que nos amemos uns aos outros com o mesmo espírito de caridade.

Senhor, tende piedade de nós.

5. Cristo, nosso Salvador, que de braços abertos na Cruz quisestes atrair a
Vós todos os homens,
– reuni no Vosso Reino os filhos de Deus dispersos pelo mundo.

Senhor, tende piedade de nós.

Pai Nosso
Pres. – Olhai, benignamente, Senhor, para esta Vossa família,

pela qual Nosso Senhor Jesus Cristo
se entregou às mãos dos seus inimigos e sofreu o suplício da cruz.
Ele que é Deus conVosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amem.

Pres. – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna.

R.: Amem.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus!
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O dom da VidaO dom da Vida
Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende

Sexta-Feira Santa
Celebração da Paixão
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Celebração da Paixão do Senhor

NB: Altar inteiramente desnudado, sem cruz, nem candelabros, sem toa-
lhas. Paramentos vermelhos. Cruz coberta com um pano ao fundo da Igreja junta-
mente com dois círios.

1. Quando o celebrante e os outros ministros estiverem prontos
para a entrada em silêncio, o Monitor diz:

"Profundo silêncio, para anunciar, invocar, adorar e comungar a
Paixão e Morte do Senhor. A celebração da Paixão tem hoje um ex-
pressivo início, com uma procissão em silêncio e um gesto de pros-
tração"

Neste Dia do Tríduo Pascal escutamos a longa leitura da Paixão
segundo S. João, oramos por todos os homens nas mais diversas ne-
cessidades, adoramos a Cruz e anunciamos a morte do Senhor ao co-
mungar o seu Corpo.

Hoje começa a «Páscoa», a «passagem» de Jesus da morte para
a Vida. Hoje é o primeiro acto dessa «passagem», dessa entrega, que
ainda ontem recordávamos no memorial da Eucaristia. Hoje a dor, a
Cruz e a morte pedem-nos o mais silencioso pranto, a mais profunda
e sentida oração e comunhão nos sentimentos de Cristo que se en-
tregou até à morte e morte de Cruz. «A nossa contemplação do rosto
de Cristo trouxe-nos até ao aspecto mais paradoxal do seu mistério,
que se manifesta na hora extrema — a hora da Cruz. Mistério no
mistério, diante do qual o ser humano pode apenas prostrar-se em
adoração» (N.M.I.25).

2.Os ministros entram em silêncio. Ao chegar junto do altar o presidente
prostra-se ou ajoelha-se. E todos oram em silêncio

3. Entretanto o Presidente vai para a sua sede e diz a Oração Colecta
própria do dia.
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Oração colecta

Não se diz Oremos.

Pres. – Deus de infinita misericórdia,
que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruístes a morte,
herança do antigo pecado
transmitida a todo o género humano,
fazei que, renovados à imagem do vosso Filho,
assim como, pela nossa natureza,
levamos a imagem do homem terrestre,
levemos também, pela vossa graça,
a imagem do homem celeste.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Liturgia da Palavra

Escolhido por Deus para libertar da opressão do pecado o Seu
Povo, o «Servo» realizará na humilhação e na dor a sua missão de
resgate. Rei e profeta, será também consagrado, com a unção do
«Servo», para exercer a função sacerdotal de mediador.

Pelo sacrifício da sua vida, oferecido a favor dos homens e em
sua substituição, reconciliará os homens com Deus. No seu aniquila-
mento conhecerá a glorificação: o seu sacrifício dará origem a uma
humanidade nova.

Apresentando a figura misteriosa do «Servo» é Jesus Cristo
que o profeta anuncia. Ele é o «Servo de Deus». Da Sua morte nas-
cerá um novo Povo, a Igreja.
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Leitura do Livro de Isaías      (Is 52, 13 – 53, 12)

Vede como vai prosperar o meu servo:
subirá, elevar-se-á, será exaltado.
Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto
– tão desfigurado estava o seu rosto
que tinha perdido toda a aparência de um ser humano –
 assim se hão-de encher de assombro muitas nações
e, diante dele, os reis ficarão calados,
porque hão-de ver o que nunca lhes tinham contado
e observar o que nunca tinham ouvido.
Quem acreditou no que ouvimos dizer?
A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida,
sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar,
nem aspecto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens,
homem de dores, acostumado ao sofrimento,
era como aquele de quem se desvia o rosto,
pessoa desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Mas nós víamos nele um homem castigado,
ferido por Deus e humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas
e esmagado por causa das nossas iniquidades.
Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes,
cada qual seguia o seu caminho.
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E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente
e não abriu a boca.
Como cordeiro levado ao matadouro,
como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam,
ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua,
mas quem se preocupa com a sua sorte?
Foi arrancado da terra dos vivos
e ferido de morte pelos pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios
e um túmulo no meio de malfeitores,
embora não tivesse cometido injustiça,
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento.
Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação,
terá uma descendência duradoira,
viverá longos dias
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos,
verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria.
O justo, meu servo, justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades.
Por isso, Eu lhe darei as multidões como prémio
e terá parte nos despojos no meio dos poderosos;
porque ele próprio entregou a sua vida à morte
e foi contado entre os malfeitores,
tomou sobre si as culpas das multidões
e intercedeu pelos pecadores.

Palavra do Senhor.
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Salmo Responsorial
Salmo 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 (R. Lc 23, 46)

Refrão: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito.

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.
Tornei-me o escárnio dos meus inimigos,

o desprezo dos meus vizinhos
e o terror dos meus conhecidos:

todos evitam passar por mim.
Esqueceram-me como se fosse um morto,
tornei-me como um objecto abandonado.

Eu, porém, confio no Senhor:
Disse: "Vós sois o meu Deus,

nas vossas mãos está o meu destino".
Livrai-me das mãos dos meus inimigos
e de quantos me perseguem.

Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.
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Leitura da Epístola aos Hebreus (Hebr 4, 14-16; 5, 7-9)

Irmãos:
Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus,
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote
incapaz de Se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo,
à nossa semelhança, excepto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça,
a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.
Nos dias da sua vida mortal,
Ele dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas,
Àquele que O podia livrar da morte,
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento.
E, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se, para todos os que Lhe obedecem,
causa de salvação eterna.

Palavra do Senhor.

O Monitor antes do Evangelho diz:

Depois de termos escutado a Palavra de Deus que nos descrevia a
figura do Servo e tendo-o identificado com Jesus, escutemos agora o
Canto da Paixão segundo S. João. Este é um dos momentos altos da
nossa Celebração.
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Aclamação ao Evangelho

Durante a Procissão canta-se a Aclamação ao Evangelho

Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes.

 N – Paixão de Nosso Senhor Jesus  Cristo segundo São João
(Jo 18, 1 – 19, 42)

Naquele tempo,
Jesus saiu com os seus discípulos
para o outro lado da torrente do Cédron.
Havia lá um jardim,
onde Ele entrou com os seus discípulos.
Judas, que O ia entregar, conhecia também o local,
porque Jesus Se reunira lá muitas vezes
com os discípulos.
Tomando consigo uma companhia de soldados
e alguns guardas,
enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus,
Judas chegou ali, com archotes, lanternas e armas.
Sabendo Jesus tudo o que Lhe ia acontecer,
adiantou-Se e perguntou-lhes:

J  – "A quem buscais?"
N  – Eles responderam-Lhe:
R  – "A Jesus, o Nazareno".
N  – Jesus disse-lhes:
J  – "Sou Eu".
N  – Judas, que O ia entregar, também estava com eles.

Quando Jesus lhes disse: "Sou Eu",
recuaram e caíram por terra.
Jesus perguntou-lhes novamente:

J  – "A quem buscais?"
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N  – Eles responderam:
R  – "A Jesus, o Nazareno".
N – Disse-lhes Jesus:
J  – "Já vos disse que sou Eu.

Por isso, se é a Mim que buscais,
deixai que estes se retirem".

N  – Assim se cumpriam as palavras que Ele tinha dito:
"Daqueles que Me deste, não perdi nenhum".
Então, Simão Pedro, que tinha uma espada,
desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote,
cortando-lhe a orelha direita.
O servo chamava-se Malco.
Mas Jesus disse a Pedro:

J  – "Mete a tua espada na bainha.
Não hei-de beber o cálice que meu Pai Me deu?"

N – Então, a companhia de soldados,
o oficial e os guardas dos judeus
apoderaram-se de Jesus e manietaram-n'O.
Levaram-n'O primeiro a Anás,
por ser sogro de Caifás,
que era o sumo sacerdote nesse ano.
Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus:
"Convém que morra um só homem pelo povo".
Entretanto,
Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo.
Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote
e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote,
enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora.
Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote,
falou à porteira e levou Pedro para dentro.
A porteira disse a Pedro:

R – "Tu não és dos discípulos desse homem?"
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N – Ele respondeu:
R  – "Não sou".
N  – Estavam ali presentes os servos e os guardas,

que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro
e se aqueciam.
Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se.
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus
acerca dos seus discípulos e da sua doutrina.
Jesus respondeu-lhe:

J  – "Falei abertamente ao mundo.
Sempre ensinei na sinagoga e no templo,
onde todos os judeus se reúnem,
e não disse nada em segredo.
Porque Me interrogas?
Pergunta aos que Me ouviram o que lhes disse:
eles bem sabem aquilo de que lhes falei".

N  – A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente
deu uma bofetada a Jesus e disse-Lhe:

R  – "É assim que respondes ao sumo sacerdote?"
N  – Jesus respondeu-lhe:
J  – "Se falei mal, mostra-Me em quê.

Mas, se falei bem, porque Me bates?"
N – Então Anás mandou Jesus manietado

ao sumo sacerdote Caifás.
Simão Pedro continuava ali a aquecer-se.
Disseram-lhe então:

R  – "Tu não és também um dos seus discípulos?"
N  – Ele negou, dizendo:
R  – "Não sou".
N  – Replicou um dos servos do sumo sacerdote,

parente daquele a quem Pedro cortara a orelha:
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R  – "Então eu não te vi com Ele no jardim?"
N  – Pedro negou novamente,

e logo um galo cantou.
Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao Pretório.
Era de manhã cedo.
Eles não entraram no pretório,
para não se contaminarem
e assim poderem comer a Páscoa.
Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes:

R – "Que acusação trazeis contra este homem?"
N – Eles responderam-lhe:
R  – "Se não fosse malfeitor, não t'O entregávamos".
N  – Disse-lhes Pilatos:
R  – "Tomai-O vós próprios, e julgai-O segundo a vossa lei".
N  – Os judeus responderam:

R  – "Não nos é permitido dar a morte a ninguém".

N  – Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito,
ao indicar de que morte ia morrer.
Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório,
chamou Jesus e perguntou-Lhe:

R – "Tu és o Rei dos judeus?"
N  – Jesus respondeu-lhe:

J  – "É por ti que o dizes,
ou foram outros que to disseram de Mim?"

N  – Disse-Lhe Pilatos:
R  – "Porventura sou eu judeu?

O teu povo e os sumos sacerdotes
é que Te entregaram a Mim.
Que fizeste?"

N  – Jesus respondeu:
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J  – "O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus guardas lutariam
para que Eu não fosse entregue aos judeus.
Mas o meu reino não é daqui".

N  – Disse-Lhe Pilatos:
R  – "Então, Tu és Rei?"
N  – Jesus respondeu-lhe:
J  – "É como dizes: sou Rei.

Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz".

N  – Disse-Lhe Pilatos:

R  – "Que é a verdade?"
N  – Dito isto,

saiu novamente para fora e declarou aos judeus:

R  – "Não encontro neste homem culpa nenhuma.
Mas vós estais habituados
a que eu vos solte alguém pela Páscoa.
Quereis que vos solte o Rei dos judeus?"

N  – Eles gritaram de novo:

R  – "Esse não. Antes Barrabás".

N  – Barrabás era um salteador.
Então Pilatos mandou que levassem Jesus
e O açoitassem.
Os soldados teceram uma coroa de espinhos,
colocaram-Lha na cabeça
e envolveram Jesus num manto de púrpura.
Depois aproximavam-se d'Ele e diziam:

R  – "Salve, Rei dos judeus".
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N  – E davam-Lhe bofetadas.
Pilatos saiu novamente para fora e disse:

R  – "Eu vo-l'O trago aqui fora,
para saberdes que não encontro n'Ele culpa nenhuma".

N – Jesus saiu,
trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura.
Pilatos disse-lhes:

R  – "Eis o homem".

N  – Quando viram Jesus,
os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram:

R  – "Crucifica-O! Crucifica-O!"

N  – Disse-lhes Pilatos:

R  – "Tomai-O vós mesmos e crucificai-O,
que eu não encontro n'Ele culpa alguma".

N  – Responderam-lhe os judeus:

R  – "Nós temos uma lei
e, segundo a nossa lei, deve morrer,
porque Se fez Filho de Deus".

N  – Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado.
Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus:

R  – "Donde és Tu?"
N  – Mas Jesus não lhe deu resposta.

Disse-Lhe então Pilatos:
R  – "Não me falas? Não sabes que tenho poder

para Te soltar e para Te crucificar?"

N  – Jesus respondeu-lhe:

J  – "Nenhum poder terias sobre Mim,
se não te fosse dado do alto.
Por isso, quem Me entregou a ti tem maior pecado".
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N  – A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus.
Mas os judeus gritavam:

R  – "Se O libertares, não és amigo de César:
todo aquele que se faz rei é contra César".

N  – Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora
e sentou-se no tribunal,
no lugar chamado "Lagedo", em hebraico "Gabatá".
Era a Preparação da Páscoa, por volta do meio-dia.
Disse então aos judeus:

R  – "Eis o vosso Rei!"
N  – Mas eles gritaram:
R  – "À morte, à morte! Crucifica-O!"
N  – Disse-lhes Pilatos:
R  – "Hei-de crucificar o vosso Rei?"
N  – Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes:
R  – "Não temos outro rei senão César".
N  – Entregou-lhes então Jesus, para ser crucificado.

E eles apoderaram-se de Jesus.
Levando a cruz,
Jesus saiu para o chamado Lugar do Calvário,
que em hebraico se diz Gólgota.
Ali O crucificaram, e com Ele mais dois:
um de cada lado e Jesus no meio.
Pilatos escreveu ainda um letreiro
e colocou-o no alto da cruz; nele estava escrito:
"Jesus, o Nazareno, Rei dos judeus".
Muitos judeus leram esse letreiro,
porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado
era perto da cidade.
Estava escrito em hebraico, grego e latim.
Diziam então a Pilatos
os príncipes dos sacerdotes dos judeus:
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R  – "Não escrevas: 'Rei dos judeus',
mas que Ele afirmou: 'Eu sou o Rei dos judeus'".

N  – Pilatos retorquiu:
R  – "O que escrevi está escrito".
N  – Quando crucificaram Jesus,

os soldados tomaram as suas vestes,
das quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado,
e ficaram também com a túnica.
A túnica não tinha costura:
era tecida de alto a baixo como um todo.
Disseram uns aos outros:

R – "Não a rasguemos, mas lancemos sortes,
para ver de quem será".

N  – Assim se cumpria a Escritura:
"Repartiram entre si as minhas vestes
e deitaram sortes sobre a minha túnica".
Foi o que fizeram os soldados.
Estavam junto à cruz de Jesus
sua Mãe, a irmã de sua Mãe,
Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto,
Jesus disse a sua Mãe:

J  – "Mulher, eis o teu filho".

N  – Depois disse ao discípulo:
J  – "Eis a tua Mãe".
N  – E a partir daquela hora,

o discípulo recebeu-a em sua casa.
Depois, sabendo que tudo estava consumado
e para que se cumprisse a Escritura,
Jesus disse:

J  – "Tenho sede".
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N  – Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre
e levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:

J – "Tudo está consumado".
N – E, inclinando a cabeca, expirou.

Momentos de Silêncio

N – Por ser a Preparação,
e para que os corpos
não ficassem na cruz durante o sábado,
— era um grande dia aquele sábado —
os judeus pediram a Pilatos
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro,
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto,
não Lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados
trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho
e o seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis.
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
"Nenhum osso Lhe será quebrado".
Diz ainda outra passagem da Escritura:
"Hão-de olhar para Aquele que trespassaram".
Depois disto, José de Arimateia,
que era discípulo de Jesus,
embora oculto por medo dos judeus,
pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus.
Pilatos permitiu-lho.
José veio então tirar o corpo de Jesus.
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Veio também Nicodemos,
aquele que, antes,
tinha ido de noite ao encontro de Jesus.
Trazia uma mistura de quase cem libras de mirra e aloés.
Tomaram o corpo de Jesus
e envolveram-no em ligaduras
juntamente com os perfumes,
como é costume sepultar entre os judeus.
No local em que Jesus tinha sido crucificado,
havia um jardim e, no jardim, um sepulcro novo,
no qual ainda ninguém fora sepultado.
Foi aí que, por causa da Preparação dos judeus,
porque o sepulcro ficava perto,
depositaram Jesus.

Palavra da salvação.

Homilia
"Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento.
E, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se, para todos os que Lhe obedecem,
causa de salvação eterna".
A Liturgia deste dia é solene e dramática. Altar desnudado, cruzes

veladas ou retiradas da igreja, nenhum ornamento... Quase não há palavras
para exprimir o grande mistério que celebramos: o eterno Filho, Deus santo,
vivo e verdadeiro, nesta tarde sacratíssima, por nós se entregou ao Pai, em
total obediência, até à morte, e morte de cruz! Para contemplar o mistério
hoje celebrado, tomemos, então, as palavras da Epístola aos Hebreus, que
escutamos.

"Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento". Aqui
está uma realidade que jamais poderemos compreender totalmente! O Filho
eterno de Deus, o Filho que viveu sempre na intimidade do Pai, o Filho infini-
tamente amado pelo Pai, no seu caminho neste mundo, aprendeu a descobrir,
cada dia, a vontade de Seu Pai e a ela obedecer! Mais ainda: esta obediência
custou-Lhe lágrimas, fê-l’O sofrer! Toda a existência do Senhor foi uma total
dedicação ao Pai, uma absoluta entrega, no dia-a-dia, nas pequenas coisas...
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Jesus foi procurando e descobrindo a vontade do Pai nos acontecimentos, nas
pessoas, nas Escrituras... e, pouco a pouco, foi percebendo que esta vontade
ia levá-l’O à cruz. E Ele, nosso Salvador, "com forte clamor e lágrimas",
foi-se entregando, foi-se esvaziando, foi-se abandonando...

É impressionante pensarmos assim!..., mas toda a vida do Filho de
Deus neste mundo foi uma busca pobre e obediente da vontade do Pai, entre
clamor e lágrimas. Vemo-l’O de modo dramático no Horto da Agonia: "Abba!
Ó Pai!Tudo é possível para ti: afasta de mim este cálice; porém se faça o
eu quero, mas o que tu queres!" (Mc 14,36). Para o Senhor, como para nós,
a vontade do Pai tantas vezes pareceu enigmática, e Ele teve que discerni-la
e descobri-la entre trevas densas e dolorosas! Mas, ao fim, como é comovente
a entrega total de Cristo: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito!" (Lc
23,46). Em tuas mãos, meu querido Pai, eu me coloco, eu me abandono! Para
nós, o Filho é modelo e caminho de amor ao Pai! Ser cristão é entregar-se a
Deus como Ele se entregou! E esta entrega total ao Pai foi por nós: "Cristo
por nós se fez obediente até Pa morte e morte de cruz" (Fl 2,8).

"E, tendo atingido a sua plenitude,
tornou-Se, para todos os que Lhe obedecem,
causa de salvação eterna". Isto é, tornado perfeito na obediência,

consumando toda a Sua existência humana de modo amoroso e total, entre-
gando-se ao Pai por nós, Ele tornou-se causa da nossa salvação! Não se
oferece mais ao Pai sacrifícios de vítimas irracionais e impessoais! Agora é o
próprio Cordeiro santo e imaculado que, com todo amor do Seu coração, com
toda dedicação da Sua alma, se oferece livremente por nós todos! Por isso
Ele "tornou-Se, para todos os que Lhe obedecem, causa de salvação
eterna"", isto é, desde que nós entremos na Sua obediência e dela participe-
mos na nossa vida!

Entremos nessa obediência bendita e amorosa do nosso Salvador: fa-
çamos da nossa vida uma entrega total ao Pai com Jesus: entrega das nossas
ações, dos nossos pensamentos, dos nossos afetos, dos nossos negócios, da
nossa vida familiar e profissional, das nossas decisões e escolhas, das nossas
relações humanas... Tudo, absolutamente tudo, ofereçamos ao Pai com Jesus
e por Jesus e entraremos na salvação que Jesus nos trouxe pela Sua cruz!
Não esqueçamos: nesta santíssima Sexta-feira da Paixão, somos convidados
a não contemplarmos só, admirados, a obediência total do Filho querido ao
Pai amado, mas também somos interpelados a participar na nossa vida dessa
mesma obediência! É assim que Cristo é causa de salvação para nós!

Senhor Jesus, que o Teu sublime exemplo de amor ao Pai e a nós,
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nos comova e converta o coração, tire-nos da preguiça espiritual e de
uma vida cristã morna e tíbia! Senhor, obrigado por tão grande prova
de amor a nós e ao mundo inteiro!... Obrigado pelas tuas dores!... Obri-
gado pela Tua cruz!... Obrigados pela Tua morte e pela Tua sepultura!

Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo
porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Oração Universal
(depois da homilia)

Hoje a nossa Oração Universal é universal como nunca. Recolhi-
da da mais antiga tradição da Igreja faz eco das mais diversas necessi-
dades e, nela, os cristãos, exercendo a sua missão sacerdotal, interce-
dem por todos os homens, confiados nos méritos da Cruz de Cristo.

Depois do convite feito à Oração pelo Leitor, ajoelhamo-nos em silêncio.
Concluído o momento de silêncio, acompanhamos na posição de pé a Oração do
Presidente.

I. Pela Santa.Igreja

Oremos, irmãos caríssimos, pela santa Igreja de Deus, para
que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda
a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para glória
de Deus Pai todo-poderoso.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
que em Jesus Cristo
revelastes a vossa glória a todos os povos da terra,
protegei a obra da vossa misericórdia,
para que a Igreja, dispersa por todo o mundo,
persevere firme na fé
para dar testemunho do vosso nome.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.
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II. Pelo Papa
Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco I, para que

Deus nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defen-
da na sua Igreja para governar o povo santo de Deus.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
que tudo governais com sabedoria,
atendei favoravelmente as nossas súplicas
e, por vossa bondade,
protegei o Pastor que escolhestes para a vossa Igreja,
a fim de que o povo cristão,
governado por Vós sob a direcção do Sumo Pontífice,
progrida sempre na fé.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

III.Por todos os ministros e pelos fiéis

Oremos pelo nosso Arcebispo D. Jorge e por todos os bispos,
presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministé-
rio e por todo o povo de Deus.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:

Deus eterno e omnipotente,
cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja,
ouvi as súplicas que Vos dirigimos
por todos os membros da comunidade cristã
e fazei que, ajudados pela vossa graça,
todos Vos sirvam com fidelidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R. Amen.
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IV. Pelos catecúmenos

Oremos pelos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os
ilumine interiormente e lhes abra as portas da Sua misericórdia, de
modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados pela água
regeneradora do Baptismo, sejam incorporados em Jesus Cristo Nos-
so Senhor.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:

Deus eterno e omnipotente,
que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja,
aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos,
de modo que, renascendo na fonte baptismal,
sejam contados entre os vossos filhos de adopção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

V. Pela unidade dos cristãos

Oremos por todos os nossos irmãos que crêem em Cristo, para
que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em
suas obras e os reúna e guarde na unidade da Sua Igreja.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
que reunis os vossos fiéis dispersos
e os conservais na unidade,
olhai propício para todo o povo de Cristo,
para que vivam unidos
pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade
todos aqueles que foram consagrados
pelo mesmo Baptismo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R. Amen.
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VI. Pelos judeus

Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que
falou aos seus pais pelos antigos Profetas, o faça progredir no amor
do seu nome e na fidelidade à sua aliança.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
que confiastes as vossas promessas
a Abraão e à sua descendência,
atendei com bondade as preces da vossa Igreja,
para que o povo da primeira aliança
alcance a plenitude da redenção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

VII. Pelos que não crêem em Cristo
Oremos pelos que não crêem em Cristo, para que, iluminados

pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da sal-
vação.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
concedei aos que não crêem em Cristo
que vivam de coração sincero na vossa presença,
a fim de encontrar a verdade,
e a nós, vossos filhos,
concedei também a graça
de entrar profundamente no mistério de Cristo
e de o viver fielmente na união da fraterna caridade,
para darmos ao mundo
o testemunho perfeito do vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.
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VIII. Pelos que não crêem em Deus

Oremos pelos que não crêem em Deus, para que, pela rectidão
e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro
Deus.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:

Deus eterno e omnipotente,
que criastes os homens para que Vos procurem,
de modo que só em Vós descansa o seu coração,
concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades,
compreendendo os sinais do vosso amor
e o testemunho dos crentes, todos se alegrem
de Vos reconhecer como único Deus verdadeiro
e Pai de todos os homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

IX. Pelos governantes

Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus
nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vonta-
de, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os
povos.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
que tendes na mão os destinos de todos os homens
e os direitos de todos os povos,
assisti os nossos governantes,
para que, com o vosso auxílio,
se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações,
a segurança da paz e a liberdade religiosa.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.
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X. Pelos atribulados
Oremos, irmãos, a Deus Pai todo-poderoso, para que livre o

mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra,
abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que via-
jam e reconduza ao seu lar os emigrantes e os desterrados, dê saúde
aos enfermos e a salvação aos moribundos.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:
Deus eterno e omnipotente,
consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem,
ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações,
para que todos tenham a alegria
de encontrar em suas dificuldades
o auxílio da Vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

XI. Pelas famílias
Oremos ainda pelas famílias da nossa Arquidiocese e de todo o

mundo, e de um modo particular pelas famílias que se encontram em
situações difíceis, para que encontrem na sagrada Família de Nazaré
um modelo de vida e de virtudes e na Cruz de Cristo a força para
vencerem todas as dificuldades.

Oração em silêncio. Depois o Presidente diz:

Deus eterno e omnipotente,
que em Jesus, Maria e José
nos destes uma imagem viva
da vossa eterna comunhão de amor,
escutai as nossas orações,
e enchei da Vossa graça e sabedoria
todas as famílias do mundo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.
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Adoração da Cruz
Opta-se pela segunda fórmula: ir ao fundo da Igreja, acompa-

nhado de ministros e aí receber a Cruz descoberta. Os ministros tomam
velas acesas. Encaminha-se a procissão e o convite é feito à porta, ao
centro e à entrada do presbitério da Igreja, com as palavras «Eis o
madeiro da Cruz...»

Antes porém da entrada da Cruz, o Monitor diz:

A cruz é hoje o centro da nossa celebração. Elevamos a Cruz
vitoriosa do Senhor, para a adorar; na Cruz, Jesus venceu todo o mal
e tudo o que há de morte em nós. Da Cruz brota uma fonte inesgotá-
vel de Vida.

Depois de a Cruz chegar ao presbitério e enquanto
o Presidente a beija, o Monitor diz:
Agora aproximamo-nos da Cruz. Organizamos a procissão como

para a comunhão. Na bandeja podemos deixar uma oferta para a con-
servação dos lugares santos. Façamo-lo de joelhos, se pudermos; mas
sempre de maneira reverente e em espírito de adoração.

(Enquanto dura a Adoração, cantam-se os Impropérios...)

Comunhão
Monitor:
“Neste dia, a Igreja não celebra a Eucaristia. Mas reserva a

comunhão, recordando as palavras do Apóstolo: «sempre que
comerdes deste pão e beberdes deste vinho anunciareis a morte do
Senhor, até que Ele Venha». A Paixão e morte na Cruz, anunciada,
invocada e venerada é agora comungada, partilhada”!

No fim, prepara-se o altar, estendendo a toalha, o corporal e o missal aberto
na parte de Sexta Feira Santa, «Comunhão». O Presidente vai buscar o Santíssimo
do lugar da Reposição para o Altar. Todos estão de pé e em silêncio. Dois acólitos de
velas acesas, acompanham o santíssimo. Colocam depois as velas junto do altar.
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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 de todo o pecado,
que retardam a nossa caminhada para Vós,
e nos afastam dos nossos irmãos.
Saciai-nos do Vosso Amor,
e dai-nos a força da Cruz,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Vós vos entregastes na Cruz,

 numa obediência total à vontade do Pai.
 O Vosso amor foi o mais forte:
 perdoando, vencestes a morte.
 Esinai-nos hoje a comungar o Vosso Corpo,
 imolado na Cruz,
 num gesto de amor e perdão
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.
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Pres. – Assim como Jesus Cristo fez,
façamos nós também aos outros:
servir, amar e perdoar, obedecendo à vontade do Pai.
Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.Canta-se o Pai Nosso

Distribuição da Comunhão

Oração depois da Comunhão

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que nos renovastes
pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo,
confirmai em nós a obra da vossa misericórdia,
a fim de que, pela comunhão neste mistério,
Vos consagremos toda a nossa vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R. Amen.
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Oração de bênção sobre o Povo

Pres. – Derramai, Senhor, a vossa bênção
sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho
na esperança da Sua ressurreição;
concedei-lhe o perdão e o conforto,
aumentai a sua fé
e confirmai-o na esperança da salvação eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R. Amen.

Enquanto os sacerdotes se retiram em silêncio, o Monitor diz:

Como comunidade de crentes, vivemos hoje a entrega total de
Cristo por nós até à morte e morte de Cruz. Continuemos hoje e
amanhã em espírito de oração e de silêncio que tão grande misté-
rio exige.

Durante o Sábado santo, a Igreja permanece junto ao túmulo
do Senhor, meditando na sua Paixão e morte e, esperando na ora-
ção e no jejum a sua Ressurreição.

Voltar-nos-emos a reunir logo à noite para a Procissão do En-
terro do Senhor, às 21h30,  e amanhã, pelas 09h30, para as Laudes
e pelas 22h00 para Celebrar a Vigília Pascal, cume de todas as
celebrações e a maior de todo o ano litúrgico.

Até lá fica o dia de sábado, dia do silêncio.
Apenas o silêncio da morte a convidar-nos a uma oração mais

intensa.
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Sábado

Ofício de Laudes
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Invitatório – (Salmo 94)

Ant. – Vinde e adoremos o Senhor,
que por nós morreu e foi sepultado.

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos a Deus, nosso Salvador.
Vamos à Sua presença e demos graças,
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.

2. Pois grande Deus é o Senhor,
Rei maior que todos os deuses.
Em suas mãos estão as profundezas da terra
e pertencem-Lhe os cimos das montanhas.
D’Ele é o mar, foi Ele quem o fez,
d’Ele é a terra firme, que suas mãos criaram.

3. Vinde, prostremo-nos em terra,
adoremos o Senhor, que nos criou.
Pois Ele é o nosso Deus
e nós o Seu povo, ovelhas do seu rebanho.

4. Quem dera ouvísseis hoje a Sua voz:
não endureçais os vossos corações,
como em Meribá, como no dia de Mássá no deserto,
onde vossos pais Me tentaram e provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras.

5. Durante quarenta anos essa geração Me desgostou,
e Eu disse: é um povo de coração transviado,
que não atinou com os meus caminhos.
Por isso jurei na minha ira:
não entrarão no Meu repouso.

6. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
Como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Ant. – Vinde e adoremos o Senhor,
que por nós morreu e foi sepultado.
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Pres. – Deus vinde em nosso auxílio.
R.: Senhor, socrrei-nos e salvai-nos.

Pres. – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Hino

Salvé, ó Cruz, ó árvore da vida,
onde por Cristo a morte foi vencida.
Salvé, ó Cruz, ó árvore da vida,
onde por Cristo a morte foi vencida.

1. Nós te saudamos com amor,
ó Cruz da salvação:
nos teus braços morreu Nosso Senhor,
em ti foi operada a Redenção.

2. Sangue divino em Ti jorrou
e as almas redimiu;
Em teus braços Jesus nos resgatou,
do Paraíso as portas nos abriu.

3. A cruz da vida, a nossa dor,
não nos há-de abater:
quem nos veio a remir com tanto amor
o segredo ensinou de bem sofrer.

4. Já no baptismo a Santa Cruz
nos veio saudar,
a dizer-nos que o nosso bom Jesus
nela morrera para nos salvar.

5. E quando a hora de partir
p’ra nós chegada for,
nossa alma de Ti verá cair
umas gotas de Sangue Redentor.
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Salmo 63
O autor do Salmo invoca o auxílio de Deus contra os inimigos que só sabem

fazer o mal, mentir, odiar o inocente e armar ciladas, convencidos de que ninguém
os vê (2-7). Deus, porém, está atento ao seu proceder e faz recair sobre eles as acções
que eles próprios realizam (8-9), o que os leva a reconhecer o poder do Senhor e o
justo a refugiar-se n’Ele e a alegrar-se.

Ant. 1 – Hão-de chorá-lo como se chora o filho único,
porque o Senhor morreu inocente.

1. Ouvi, ó Deus, a minha voz na aflição,
do temor dos inimigos defendei a minha vida
Livrai-me da caterva dos malfeitores,
do bando dos que praticam a iniquidade.

2. Afiaram a língua como espada,
desferiram como setas palavras de ódio,
atirando à traição sobre o inocente,
ferindo de improviso, sem nada recear.

3. Obstinam-se no mal, combinam armar ciladas
e perguntam: «Quem nos verá?».
Maquinam iniquidades, ocultam planos bem pensados,
o íntimo do seu coração é insondável.

4. Deus, porém, atingiu-os com suas setas,
são feridos de improviso,
e a sua língua foi a causa da ruína.
Quem os vê meneia a cabeça.

5. Todos tiveram medo e proclamaram a obra de Deus
e receberam o que Ele fez.
alegre-se o justo no Senhor e n’Ele se refugie
e congratulem-se todos os homens rectos de coração.

6. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Ant. 1 – Hão-de chorá-lo como se chora o filho único,
porque o Senhor morreu inocente.



— 73 —

Cântico de Isaías
O Cântico de Isaías é uma lamentação e uma acção de graças: a perspectiva

da morte e a esperança da vida.
É um instinto natural o medo da morte, que se aproxima, «corta o fio dos

nossos dias» e «separa-nos de todos os habitantes do mundo».
Acompanhemos neste Cântico a oração do Senhor, porque, baptizados na

Sua morte, também nós viveremos, para além da morte, a avida que não tem fim.

Ant. 2 – Livrai-me, Senhor, das portas do abismo

1. Eu disse: «Em meio da vida, vou descer às portas da morte,
privado do resto dos meus anos».
Eu disse: «Não mais verei o Senhor na terra dos vivos,
não verei mais ninguém entre os habitantes do mundo».

2. Para longe de mim foi arrancada a minha morada,
como tenda de pastores.
Como tecelão, eu tecia a minha vida,
mas cortaram-me a trama.

3. Dia e noite sou consumido
e grito ao amanhecer.
Como um leão que dilacera os meus ossos,
assim sou consumido dia e noite.

4.  Grito como a andorinha
e gemo como a pomba.
Cansam-se meus olhos de olhar para o alto:
socorrei-me, Senhor.

5. Por vós, Senhor, viverá o meu espírito,
e o meu sofrimento se converterá em paz.
Preservastes a minha alma da corrupção da morte,
perdoastes todos os meus pecados.

6. Nem a morada dos mortos Vos louvará,
nem a morte Vos dará glória.
Para quem desce ao túmulo,
acaba a esperança na vossa fidelidade.
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7. Só os vivos podem louvar-Vos,
como eu Vos louvo hoje.
O pai dará a conhecer aos seus filhos
a Vossa fidelidade.

8. Senhor, vinde em meu auxílio,
e cantaremos nossos salmos.
todos os dias da nossa vida,
no templo do Senhor.

9. Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
Como era no princípio,
agora e sempre. Amen.

Ant. 2 – Livrai-me, Senhor, das portas do abismo

Salmo 150
Este salmo é a doxologia de todo o saltério. Deus deve ser louvado no templo

e no céu (1), pela grandeza das suas obras e pela Sua majestade (2).  Neste louvor,
reúnem-se em sinfonia todos os instrumentos utilizados no Templo (3-5), mas parti-
cularmente o homem, o ser que Deus tornou vivo pelo seu Espírito, para O louvar
enquanto viver (6).

É da alma que ama, que brotam o júbilo e o louvor de Deus.
Seja esse, hoje, o nosso louvor.

Ant. 3 – Eu estive morto, mas agora vivo para sempre,
e tenho as chaves da morte e do abismo

1. Louvai o Senhor no seu santuário,
louvai-O no seu majestoso firmamento.
Louvai-O pela grandeza das suas obras,
louvai-O pela sua infinita majestade.

2. Louvai-O ao som da trombeta,
louvai-O ao som da lira e da cítara.
Louvai-O com o tímpano e com a dança,
louvai-O ao som da harpa e da flauta.
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3. Louvai-O com címbalos sonoros,
louvai-O com címbalos retumbantes.
Tudo quanto respira
louve ao Senhor.

4. Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
Como era no princípio,
agora e sempre. Amen.

Ant. 3 – Eu estive morto, mas agora vivo para sempre,
e tenho as chaves da morte e do abismo

Leitura Breve

Leitura do Livro de Oséias

Eis o que diz o Senhor:
Na sua angústia, hão-de procurar-Me:
«Vinde, voltemos para o Senhor.
Se Ele nos feriu, Ele nos curará.
Se nos atingiu com os seus golpes,
Ele tratará as nossas feridas.
Ao fim de dois dias,
Ele nos fará viver de novo.
Ao terceiro dia nos levantará,
e viveremos na Sua presença.

Palavra do Senhor.

Em vez do responsório breve:

Ant. – Por nosso amor, Cristo obedeceu até à morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de
todos os nomes.
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Benedictus
Ant. – Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que na cruz nos resgatastes

com o vosso Sangue, vinde em nosso auxílio, Senhor, nosso Deus.
Bendito o Senhor, Deus de Israel,*
Benedictus Dominus Deus Israel, *
que visitou e redimiu o Seu povo.
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.

E nos deu um salvador poderoso*
Et erexit cornu salutis nobis *
na casa de David, seu servo.
in domo David pueri sui.

Conforme prometeu pela boca dos seus santos,*
Sicut locutus est per os sanctorum, *
os profetas dos tempos antigos.
qui a saeculo sunt, prophetarum eius.

Para nos libertar dos nossos inimigos*
Salutem ex inimicis nostris, *
e das mãos daqueles que nos odeiam.
et de manu omnium qui oderunt nos.

Para mostrar a Sua misericórdia e favor de nossos pais,*
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: *
recordando a Sua sagrada aliança,
et memorari testamenti sui sancti.

e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai,*
Iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, *
que nos havia de conceder esta graça:
daturum se nobis:

De O servirmos um dia, sem temor,*
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, *
livres das mãos dos nossos inimigos,
serviamus illi.

em santidade e justiça, na sua presença,*
In sanctitate et iustitia coram ipso, *
todos os dias da nossa vida.
omnibus diebus nostris.
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E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,*
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis: *
porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,

para dar a conhecer ao seu povo a salvação*
Ad dandam scientiam salutis plebi eius *
pela remissão dos seus pecados,
in remissionem peccatorum eorum,

Graças ao coração misericordioso do nosso Deus,*
Per viscera misericordiae Dei nostri: *
que das alturas nos visita como sol nascente,
in quibus visitabit nos, oriens ex alto,

para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte*
Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent: *
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.*
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum, Amen.

Ant. – Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que na cruz nos resgatastes
com o vosso Sangue, vinde em nosso auxílio, Senhor, nosso Deus.

Preces
Pres. – Adoremos com sincera piedade a Cristo nosso Redentor,

que por nós padeceu e foi sepultado
para ressuscitar ao terceiro dia,
e imploremos humildemente:

Senhor, tende piedade de nós.

1. Cristo, nosso Salvador, que junto à Cruz e ao Sepulcro quisestes ser acom-
panhado pela Vossa Mãe dolorosa,

   – fazei-nos também participar na Vossa paixão por meio dos sofrimentos da
vida.

Senhor, tende piedade de nós.
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2. Senhor Jesus Cristo, que como grão de trigo caído na terra frutificastes
para nós o dom admirável da vida divina,

   – dai-nos a graça de morrer para o pecado e viver só para Deus.
Senhor, tende piedade de nós.

3. Pastor da Igreja que, sepultado no túmulo, quisestes ocultar-Vos à vista dos
homens,

   – ensinai-nos a amar a nossa vida escondida convosco em Deus Pai.
Senhor, tende piedade de nós.

4. Cristo, novo Adão, que descestes ao reino dos mortos para libertar os justos
que, desde a origem do mundo, estavam encarcerados,

   – compadecei-Vos dos que estão mortos no túmulo dos seus pecados, para
que escutem a Vossa voz e recuperem a vida.

Senhor, tende piedade de nós.

5. Cristo, Filho de Deus vivo, que pelo Baptismo nos sepultastes convosco na
morte,

   – conformai-nos cada vez mais à imagem da Vossa ressurreição para viver-
mos uma vida nova.

Senhor, tende piedade de nós.

 Pai Nosso
Pres. – Deus eterno e omnipotente:

ao celebrarmos o mistério redentor do Vosso Filho Unigénito,
que depois de ter descido à morada dos mortos
saiu vitoriosamente do sepulcro,
concedei aos vossos fiéis que, sepultados com Cristo no Baptismo,
também com Cristo ressuscitem para a vida eterna.
Ele que é Deus conVosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amem.

Pres. – O Senhor  nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna.

R.: Amem.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus!
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Paróquia de S.ta Maria dos Anjos – Esposende

Vigília Pascal
Sábado Santo
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Vigília Pascal
  

Introdução ao espírito da Celebração
 
Acabámos de reviver durante esta semana todo o drama da Paixão de

Jesus e, como os Apóstolos, sentimo-nos confundidos com a Sua morte. Vamos,
ao entrar na Igreja, encontrá-la às escuras, símbolo do nosso profundo
sentimento de tristeza. Todavia, uma certeza nos anima e é motivo de grande
esperança: sabemos que o Senhor ressuscitou conforme havia prometido.

É este o centro da nossa fé! É este o conteúdo da Mensagem, da Boa
Nova, que Ele nos mandou transmitir a todos os homens. Através do
testemunho saibamos cada um de nós ser verdadeiro «homem novo». Cristo
é a luz que brilha nas trevas!

À medida que nos encontrarmos com Ele a Sua luz nos iluminará.
Então, por meio desta luz, decidamo-nos a fazer da vida espaço onde o Reino
de Deus acontece, comprometamo-nos a ser sinal de salvação para os homens,
responsabilizemo-nos por viver todos os dias o amor a Deus e aos irmãos.

Simbolizaremos estes propósitos, que nos vêm do contacto com a luz
de Cristo, através do gesto do lume novo que com o seu clarão ilumina todos
os que aqui nos encontramos e, com o acender das velas, obriguemo-nos, nós
próprios, a sermos luz de Cristo para toda a humanidade.

 
Bênção do fogo

As luzes da igreja devem estar apagadas.
Fora da igreja, em lugar apropriado, acende-se o lume. Reunido o povo

nesse lugar, o sacerdote aproxima-se, acompanhado dos ministros, um dos quais
leva o círio pascal.
Monição: Sentindo-nos revoltados com tudo aquilo que nos rodeia,

quase que inconscientemente,
sentimos no nosso interior um fogo que nos queima
e parece querer sair-nos do peito.
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Esse fogo abrasador, dentro de momentos,
será uma realidade exterior visível
e sacramento daquele que interiormente nos consome,
quando o sacerdote atear o fogo e o benzer,
como fogo novo de passagem para uma vida, também nova,
trazida por Jesus Cristo.
Ele que, com a Sua Ressurreição,
veio trazer a luz que ilumina e aquece este mundo,
fazendo renascer a esperança
onde antes apenas existia o desespero e a revolta.

 
O sacerdote saúda o povo na forma habitual e faz uma breve

admonição sobre o significado desta vigília nocturna, com estas palavras
ou outras semelhantes:

Pres. – Caríssimos irmãos:
Nesta noite santíssima,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
passou da morte à vida,
a Igreja convida os seus filhos,
dispersos pelo mundo,
a reunirem-se em vigília e oração.
Vamos comemorar a Páscoa do Senhor,
ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios,
na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte
e de viver com Ele para sempre junto de Deus.
 
Em seguida, benze-se o fogo:

Pres. – Oremos:
Senhor, nosso Deus,
que por meio do vosso Filho
destes aos homens a claridade da vossa luz,
santificai este lume novo
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e concedei-nos que a celebração das festas pascais
acenda em nós o desejo do céu,
para merecermos chegar com a alma purificada
às festas da luz eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 R.: Amén.

Do fogo novo acende-se o círio pascal.

Preparação do Círio
 
Se a mentalidade do povo o aconselhar, pode ser oportuno realçar a

dignidade e o significado do círio pascal mediante alguns símbolos. Isto pode
fazer-se do seguinte modo:

Depois da bênção do lume novo, um acólito ou um dos ministros apresenta
o círio pascal ao celebrante, o qual, com um estilete, grava no círio uma cruz;
depois grava a letra grega Alfa por cima da cruz e a letra grega Ómega por debaixo
e, entre os braços da cruz, grava os quatro algarismos do ano corrente. Enquanto
grava estes símbolos, diz:

 
1. Cristo, ontem e hoje

2. Princípio e fim

3. Alfa

4. e Ómega.

5. A Ele pertence o tempo

6. e a eternidade.

7. A Ele a glória e o poder

8. para sempre. Amen.

Depois de ter gravado a cruz e os outros símbolos, o sacerdote pode colocar
no círio cinco grãos de incenso, em forma de cruz, dizendo:
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1. Pelas Suas chagas 1
2. santas e gloriosas,
3. nos proteja 4 2 5
4. e nos guarde
5. Cristo Senhor. Amen. 3

O sacerdote acende do lume novo o círio pascal, dizendo:

Pres. – A luz de Cristo
gloriosamente ressuscitado
nos dissipe as trevas do coração e do espírito.

Procissão
Monição:
Depois de aceso, o Círio Pascal será transportado, em solene procissão,

para o local onde ficará instalado. Interiorizemos esta caminhada como sinal
peregrino de reconversão interior, que cada um terá de fazer, para poder
apresentar-se como testemunha desta luz, que é Cristo.

A partir do Círio Pascal, acenderemos as velas que empunhamos,
símbolo da luz trazida por Cristo à humanidade sofredora e sinal da passagem
da escuridão do pecado, para a luz da Sua graça.

 
O diácono, ou, na falta dele, o sacerdote, toma o círio pascal e,

levantando-o, canta sozinho:

V. A luz de Cristo. Lumen Christi
R. Graças a Deus. Deo gratias
 
Dirigem-se todos para a igreja, indo à frente o (diácono com o) círio. Se se

usa o incenso, o turiferário, com o turíbulo aceso, vai à frente.
À porta da igreja, o diácono pára e, levantando o círio, canta pela segunda

vez:
 
V. A luz de Cristo. Lumen Christi
R. Graças a Deus. Deo gratias



— 85 —

 Acendem então as velas no lume do círio pascal. A procissão continua; e,
ao chegar junto do altar, o diácono, voltado para o povo, canta pela terceira vez:

 

V. A luz de Cristo. Lumen Christi.
R. Graças a Deus. Deo gratias.
 
Cântico
 
Não se acendem as velas do altar.

Precónio Pascal
 

Monição: A Páscoa de Cristo
é a actualização de todas as maravilhas operadas por Deus,
ao longo da História dos homens
e que iremos recordar
através da audição atenta do precónio pascal.

 
Ao chegar ao altar, o sacerdote dirige-se para a sua cadeira. O diácono (ou

acóolito) coloca o círio pascal no respectivo candelabro, preparado junto ao
ambão. Em seguida, se se usa incenso, faz-se como para o Evangelho na Missa. O
diácono, ou, na sua falta, o sacerdote, depois de incensar o livro e o círio, proclama
o precónio pascal no ambão ou no púlpito, conservando-se todos de pé, com as
velas acesas na mão.

O precónio pascal pode ser proclamado, se for necessário, por um cantor
que não seja diácono. Nesse caso, omitirá as palavras Quapropter astantes vos (E
vós, irmãos caríssimos) até ao fim do invitatório, bem como a saudação Dominus
vobiscum (O Senhor esteja convosco).

O precónio pode ser cantado na forma mais breve.
As aclamações previstas para se intercalarem no precónio pascal:
a. A luz de Cristo venceu as trevas da noite.
b. Cristo venceu o pecado e a morte.
c. Glória ao Senhor.
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Pres. – Exulte de alegria a multidão dos Anjos,
exultem as assembleias celestes,
ressoem hinos de glória
para anunciar o triunfo de tão grande Rei.
Rejubile também a terra,
inundada por tão grande claridade,
porque a luz de Cristo, o Rei eterno,
dissipa as trevas de todo o mundo.
Alegre-se a Igreja, nossa mãe,
adornada com os fulgores de tão grande luz,
e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus.
[E vós, irmãos caríssimos,
aqui reunidos para celebraro  esplendor admirável desta luz,
invocai comigo a misericórdia de Deus omnipotente,
para que, tendo-Se Ele dignado,
sem mérito algum da minha parte,
admitir-me no número dos seus ministros,
infunda em mim a claridade da sua luz,
para que possa celebrar dignamente
os louvores deste círio].

V. O Senhor esteja convosco.
R. Ele está no meio de nós
V. Corações ao alto.
R. O nosso coração está em Deus.
V. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
R. É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
proclamar com todo o fervor da alma
e toda a nossa voz
os louvores de Deus invisível, Pai omnipotente,
e do seu Filho Unigénito, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída
e com seu Sangue precioso apagou
a condenação do antigo pecado.

 Cântico: Minha Luz e Salvação
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Pres. – Celebramos hoje as festas da Páscoa,
em que é imolado o verdadeiro Cordeiro,
cujo Sangue consagra as portas dos fiéis.

  Esta é a noite, em que libertastes do cativeiro do Egipto
os filhos de Israel, nossos pais,
e os fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. 
Esta é a noite, em que a coluna de fogo
dissipou as trevas do pecado.
Esta é a noite, que liberta das trevas do pecado
e da corrupção do mundo
aqueles que hoje por toda a terra crêem em Cristo,
noite que os restitui à graça
e os reúne na comunhão dos Santos.
Esta é a noite, em que Cristo,
quebrando as cadeias da morte,
Se levanta vitorioso do túmulo.
De nada nos serviria ter nascido,
se não tivéssemos sido resgatados.

  Cântico: Minha Luz e Salvação

Pres. – Oh admirável condescendência da vossa graça!
Oh incomparável predilecção do vosso amor!
Para resgatar o escravo, entregastes o Filho.
Oh necessário pecado de Adão,
que foi destruído pela morte de Cristo!
Oh ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor!
Oh noite bendita,
única a ter conhecimento do tempo e da hora
em que Cristo ressuscitou do sepulcro!
Esta é a noite, da qual está escrito:
A noite brilha como o dia
e a escuridão é clara como a luz.

 Cântico: Minha Luz e Salvação
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Pres. – Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas;
restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes;
derruba os poderosos, dissipa os ódios,
estabelece a concórdia e a paz.
Nesta noite de graça, aceitai, Pai santo,
este sacrifício vespertino de louvor,
que, na solene oblação deste círio,
pelas mãos dos seus ministros
Vos apresenta a santa Igreja.
Agora conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera,
que uma chama de fogo acende em honra de Deus:
esta chama que, ao repartir o seu esplendor,
não diminui a sua luz;
esta chama que se alimenta de cera,
produzida pelo trabalho das abelhas,
para formar este precioso luzeiro.

 Cântico: Minha Luz e Salvação

Pres. – Oh noite ditosa, em que o céu se une à terra,
em que o homem se encontra com Deus!
Nós Vos pedimos, Senhor, que este círio,
consagrado ao vosso nome,
arda incessantemente para dissipar as trevas da noite;
e, subindo para Vós, como suave perfume,
junte a sua claridade à das estrelas do céu.
Que ele brilhe ainda
quando se levantar o astro da manhã,
aquele astro que não tem ocaso:
Jesus Cristo vosso Filho,
que, ressuscitando de entre os mortos,
iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz
e vive glorioso pelos séculos dos séculos.

R. Amen.

 Cântico: Minha Luz e Salvação
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Liturgia da Palavra
 
Nesta Vigília, mãe de todas as vigílias, propõem-se nove leituras:

sete do Antigo Testamento e duas (Epístola e Evangelho) do Novo
Testamento.

Todos os presentes apagam as suas velas e se sentam. Antes de se
iniciarem as leituras, o sacerdote dirige ao povo uma breve admonição,
com estas palavras ou outras semelhantes:

Pres. – Irmãos caríssimos:
Depois de iniciarmos solenemente esta Vigília,
ouçamos agora, de coração tranquilo,
a palavra de Deus.
Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo
e como, na plenitude dos tempos,
enviou Jesus Cristo, nosso Salvador.
Oremos para que Deus realize
esta obra pascal de salvação
e seja consumada a redenção do mundo.

Seguem-se as leituras. O leitor vai ao ambão e faz a primeira
leitura. Seguidamente o salmista ou cantor faz o salmo, a que o povo
responde com o refrão. Depois todos se levantam; o sacerdote diz Oremos
e todos oram em silêncio durante alguns momentos; o sacerdote diz então
a oração colecta.

Em vez do salmo responsorial, pode guardar-se um tempo de
silêncio sagrado; neste caso, omite-se a pausa depois do Oremos.

Monição às leituras do Antigo Testamento
 

Monitor – Desde a Criação até à libertação da escravidão no Egipto,
passando pela sempre renovada fidelidade de Deus que, com
perseverança, foi constantemente recordada pelos profetas, pese
embora as infidelidades do homem ao Seu plano, são episódios
humanos que serão recordados nas leituras tiradas do Antigo
Testamento que iremos escutar.
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Primeira Leitura
 
Leitura do Livro do Génesis        (Gn. 1, 1.26-31a)

Narrador – No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus:
Deus – «Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.

Domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre os animais selvagens
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra».

Narrador – Deus criou o ser humano à sua imagem,
criou-o à imagem de Deus.
Ele o criou homem e mulher.
Deus abençoou-os, dizendo:

Deus – «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem na terra».

Narrador – Disse Deus:
Deus – «Dou-vos todas as plantas com semente

que existem em toda a superfície da terra,
assim como todas as árvores de fruto com semente,
para que vos sirvam de alimento.
E a todos os animais da terra,
a todas as aves do céu
e a todos os seres vivos que se movem na terra
dou as plantas verdes como alimento».

Narrador – E assim sucedeu.
Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo muito bom.
Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia.
Assim se completaram o céu e a terra
e tudo o que eles contêm.
Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera e,
no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado.

Palavra do Senhor
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 Esta leitura incide sobre a criação do homem. Omite todas as fases
anteriores da Criação (vv. 2-25) porque lhe estão dirigidas e realça que
esta é a grande obra de Deus ao criar, o remate depois do qual pode afirmar
que tudo era bom (v. 31), e finalmente descansar (2, 1 -2). O plural soleniza
a decisão de Deus ao criar o homem: «façamos» (v. 26); a repetição do
verbo criar – bara – três vezes no mesmo versículo acrescenta a importância
deste acto, não comparável a tudo o que fora criado anteriormente. Deus
agora criava à sua imagem e semelhança (v. 27). As três frases não são
pura repetição da mesma ideia mas o seu progressivo desenvolvimento. Se
ainda não tínhamos reparado, criar à sua imagem é criar à imagem de
Deus, e isso é criar não um mas dois, e não dois mas dois de sexo diferente,
isto é, dois com a potencialidade de um terceiro. 

Salmo Responsorial         Sl 103 (104),1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c
 
Refrão: Enviai, Senhor, o vosso espírito

e renovai a face da terra.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Revestido de esplendor e majestade,
envolvido em luz como num manto!
 
Fundastes a terra sobre alicerces firmes:
não oscilará por toda a eternidade.
Vós a cobristes com o manto do oceano,
por sobre os montes pousavam as águas.
 
Transformais as fontes em rios
que correm entre as montanhas.
Nas suas margens habitam as aves do céu;
por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto.
 
Com a chuva regais os montes,
encheis a terra com o fruto das vossas obras.
Fazeis germinar a erva para o gado
e as plantas para o homem, que tira o pão da terra.
 
Como são grandes as vossas obras!
Tudo fizestes com sabedoria:
a terra está cheia das vossas criaturas.
Glória a Deus para sempre.
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Pres. – Oremos:
Senhor nosso Deus,
que de modo admirável criastes o homem
e de modo mais admirável o redimistes,
dai-nos a graça de resistir às seduções do pecado
com a sabedoria do espírito,
para merecermos chegar às alegrias eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo

R.: Amén.
 
Segunda Leitura
 
Leitura do Livro do Êxodo (Ex. 14, 15-31; 15, 1)

Narrador – Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés:
Deus – «Porque estás a bradar por Mim?

Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
E tu ergue a tua vara,
estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto.
Entretanto,
vou permitir que se endureça o coração dos egípcios,
que hão-de perseguir os filhos de Israel.
Manifestarei então a minha glória,
triunfando do Faraó, de todo o seu exército,
dos seus carros e dos seus cavaleiros.
Os egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor,
quando Eu manifestar a minha glória,
vencendo o Faraó,
os seus carros e os seus cavaleiros».

Narrador – O Anjo de Deus,
que seguia à frente do acampamento de Israel,
deslocou-se para a retaguarda.
A coluna de nuvem que os precedia
veio colocar-se atrás do acampamento
e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel.
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A nuvem era tenebrosa de um lado
e do outro iluminava a noite,
de modo que, durante a noite,
não se aproximaram uns dos outros.
Moisés estendeu a mão sobre o mar
e o Senhor fustigou o mar, durante a noite,
com um forte vento de leste.
O mar secou e as águas dividiram-se.
Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto,
enquanto as águas formavam muralha
à direita e à esquerda.
Os egípcios foram atrás deles: todos os cavalos do Faraó,
os seus carros e cavaleiros os seguiram pelo mar dentro.
Na vigília da manhã,
o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem
para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão.
Bloqueou  as rodas dos carros,
que só dificilmente conseguiam avançar.
Então os egípcios disseram:

Todos – «Fujamos dos israelitas,
que o Senhor combate por eles contra os egípcios».

Narrador – O Senhor disse a Moisés:
Deus – «Estende a mão sobre o mar

e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios,
sobre os seus carros e os seus cavaleiros».

Narrador – Moisés estendeu a mão sobre o mar
e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal,
quando os egípcios fugiam na sua direcção.
E o Senhor precipitou-os no meio do mar.
As águas refluíram e submergiram os carros,
os cavaleiros e todo o exército do Faraó,
que tinham entrado no mar, atrás dos filhos de Israel.
Nem um só escapou.
Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto,
enquanto as águas formavam muralha
à direita e à esquerda.
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Nesse dia,
o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios
e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar.
Viu também o grande poder
que o Senhor exercera contra os egípcios,
e o povo temeu o Senhor,
acreditou n’Ele e em seu servo Moisés.
Então Moisés e os filhos de Israel
cantaram este hino em honra do Senhor:

Todos – «Cantemos ao Senhor,
que fez brilhar a sua glória,
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro».

Palavra do Senhor
 
Depois da imolação do cordeiro nessa mesma noite, o Faraó deixa

partir livremente o Povo para sacrificar e adorar o seu Deus (cf. Ex 12,
31), e de nada lhe valeu a perseguição que move mais tarde aos israelitas
em fuga. O Senhor impediu que fossem atingidos os que tinha libertado
com o sangue do cordeiro. Para que permite então que os egípcios os
persigam? Para que os israelitas creiam n’Ele e em Moisés, como explica
o texto (v. 31); mas também se poderia aventurar outra resposta: para
provocar o arrependimento dos perseguidores. Durante a perseguição
o Senhor provoca atrasos entre a cavalaria egípcia no leito seco do
Mar Vermelho (v. 25); talvez seja esta a ocasião para que pela primeira
vez reparem no verdadeiro Deus. Notemos a frase: «fujamos de Israel,
porque Yahweh combate por ele contra os egípcios» (ib.).

Os egípcios, de facto, passam de repente a partilhar com os
israelitas a condição de fugitivos. Por outro lado, invocam a Deus como
Yahweh, o que não acontece jamais com o homem em pecado ou com o
demónio (cf. Gen 3, 1-5 que sempre usa Elohim). Talvez o texto nos
queira fazer considerar que houve uma verdadeira, embora súbita,
conversão de alguns dos egípcios.

Tal como nos dias de Noé, as águas e a barca significavam os dois
aspectos do Baptismo: a morte com a sepultura e a salvação. As águas
do Mar Vermelho têm também esse poder tipológico: são simultaneamente
sepultura do pecado e meio de salvação.



— 95 —

Salmo Responsorial Êxodo 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 (R. 1a)
 
Refrão:Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória.
Ou: Deus fez maravilhas: o seu nome é Senhor.

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória:
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro.
O Senhor é a minha força e a minha protecção:
a Ele devo a minha liberdade.

Ele é o meu Deus: eu O exalto;
Ele é o Deus de meu pai: eu O glorifico.
O Senhor é um guerreiro, Omnipotente é o seu nome;
precipitou no mar os carros do Faraó e o seu exército.

Os seus melhores combatentes afogaram-se no Mar Vermelho,
foram engolidos pelas ondas, caíram como pedra no abismo.
A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força,
a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo.

Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa montanha,
na morada segura que fizestes, Senhor,
no santuário que vossas mãos construíram.
O Senhor reinará pelos séculos dos séculos.

Pres. – Oremos: Senhor nosso Deus,
que iluminastes com a luz do Novo Testamento
as maravilhas operadas nos tempos antigos,
revelando no Mar Vermelho a imagem da fonte baptismal
e no povo libertado da escravidão do Egipto
os mistérios do povo cristão,
fazei que todos os homens,
elevados pela fé à dignidade de povo escolhido,
se tornem em Cristo nova criação
pela graça do vosso Espírito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.
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Terceira Leitura
 

Leitura do Livro de Ezequiel (Ez. 36, 16-17a.18-28)

A palavra do Senhor
foi-me dirigida nestes termos:
«Filho do homem,
quando os da casa de Israel habitavam na sua terra,
mancharam-na com o seu proceder e as suas obras.
Fiz-lhes então sentir a minha indignação,
por causa do sangue que haviam derramado no país
e dos ídolos com que o tinham profanado.
Dispersei-os entre as nações,
espalhei-os entre os outros povos;
julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras.
Em todas as nações para onde foram,
profanaram o meu santo nome;
e por isso se dizia deles:
‘São o povo do Senhor:
tiveram de deixar a sua terra’.
Quis então salvar a honra do meu santo nome,
que a casa de Israel profanara
entre as nações para onde tinha ido.
Por isso, diz à casa de Israel:
Assim fala o Senhor Deus:
Não faço isto por causa de vós, israelitas,
mas por causa do meu santo nome,
que profanastes entre as nações para onde fostes.
E as nações reconhecerão que Eu sou o Senhor
– oráculo do Senhor Deus –
quando a seus olhos Eu manifestar
a minha santidade, a vosso respeito.
Então retirar-vos-ei de entre as nações,
reunir-vos-ei de todos os países,
para vos restabelecer na vossa terra.
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Derramarei sobre vós água pura
e ficareis limpos de todas as imundícies;
e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.
Dar-vos-ei um coração novo
e infundirei em vós um espírito novo.
Arrancarei do vosso peito o coração de pedra
e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial   Sl 41(42), 2-5.5; 42(43), 3-4(R. 41(42), 2)
 
Refrão: Como o veado anseia pelas águas vivas,

assim minha alma anseia  por Vós, Senhor.
 
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
Quando irei contemplar a face de Deus?

A minha alma estremece ao recordar
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria
da multidão em festa.
 
Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
à vossa montanha santa
e ao vosso santuário.

 E eu irei ao altar de Deus,
a Deus que é a minha alegria.
Ao som da cítara Vos louvarei,
Senhor, meu Deus.
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Pres. – Oremos:
Senhor nosso Deus, poder imutável e luz sem ocaso,
olhai com bondade para a vossa Igreja,
sacramento da nova aliança, e confirmai na paz,
segundo os vossos desígnios eternos,
a obra da salvação humana,
para que todo o mundo veja e reconheça
como o abatido se levanta,
o envelhecido se renova
e tudo volta à sua integridade original,
por meio d’Aquele que é o princípio de todas as coisas,
Jesus Cristo vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

 Ou, se houver catecúmenos a baptizar

Pres. – Oremos:
Deus eterno e omnipotente,
estai presente neste mistério do vosso amor
e enviai o Espírito de adopção para renovar
aqueles que vão nascer pela água do Baptismo,
de modo que a acção do nosso humilde ministério
se torne eficaz pela intervenção do vosso poder.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

Depois da  última leitura do Antigo Testamento com o salmo responsorial e a
oração correspondente, faz-se a Unção dos Catecúmenos.

Unção Pré-Baptismal

Monitor – Ser cristão, na sociedade em que vivemos, exige muita coragem
e fortaleza É necessário treinar-se na fé no dia-a dia, como fazem
os atletas. Os atletas, para se manterem em forma, fazem
diariamente ginástica e massagens nos musculos para
permanecerem ágeis e fortes.

Este óleo, com o qual é ungido o peito dos Catecúmenos, tem o
sentido de luta para conservar a fé sempre viva. De luta para
permanecer um atleta de Cristo até à conquista do Reino dos Céus.
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Pres. – Deus eterno e todo-poderoso,
Vós enviaste o Vosso Filho ao mundo,
para nos livrar do espírito do mal,
arrebatar-nos do poder das trevas
e introduzir-nos no Reino da Vossa Luz.
Fazei que estes Catecúmenos,
livres da mancha original
se tornem um templo vivo
pela presença do Espírito Santo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Pres. – (Unge o peito dos Catecúmenos,dizendo:)
Cristo Salvador te dê a Sua Força.

Pais e Padrinhos: Amén

Imposição das Mãos

Monitor – Desde o início do Cristianismo, o gesto de impor as mãos tem
um grande significado. Significa que Deus toma conta das
pessoas. Todos vamos impor as mãos sobre esta criança, para que
o Espírito Santo tome posse dela.

(Todos estedem a mão direita sobre a criança)

Pres. – Que o Espírito Santo tome conta destes Catecúmenos,
seja para eles uma fonte de vida e de luz,
que oriente os seus sentimentos,
as suas ideias e todas as suas actividades.
Vinde, Espírito Santo,
e santificai estes Catecúmenos
para vosso louvor e vossa glória,
por todos os séculos dos séculos.
Todos: Amén.
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Acendem-se as velas do altar.
O sacerdote entoa o hino Glória a Deus nas alturas (Gloria in

excelsis Deo), que é cantado por todos.
Tocam-se os sinos, conforme os costumes locais.
Terminado o hino, o sacerdote diz a oração colecta, na forma

habitual:

Pres. – Glória a Deus nas alturas!....

Pres. – Oremos.
Deus de infinita bondade,
que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite
com a glória da Ressurreição do Senhor,
renovai na vossa Igreja o Espírito da adopção filial,
para que, renovados no corpo e na alma,
nos entreguemos plenamente ao vosso serviço.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.

Monição às leituras do Novo Testamento

Monitor –  O Antigo Testamento foi um tempo de preparação e figura,
como que o advento do que posteriormente se passaria.

A concretização de tudo aquilo que foi sendo anunciado ao
longo dos tempos realiza-se com a missão de Jesus. Esta, todavia,
não termina no túmulo, na morte e no medo, mas com a Sua
Ressurreição concretiza-se o plano de Deus e perpetua-se, ao longo
do tempo, pela acção dos seus discípulos.

É isso que vamos recordar nas leituras do Novo Testamento
que de seguida vamos ouvir.



— 101 —

Quarta Leitura

Leitura da Epístola do Apóstolo S. Paulo aos Romanos
(6, 3-11)

Irmãos:
Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo
fomos baptizados na sua morte.
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte,
para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova.
Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
por morte semelhante à sua,
também o estaremos por uma ressurreição semelhante à sua.
Bem sabemos que o nosso homem velho
foi crucificado com Cristo,
para que fosse destruído o corpo do pecado
e não mais fôssemos escravos dele.
Quem morreu, está livre do pecado.
Se morremos com Cristo,
acreditamos que também com Ele viveremos,
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos,
Cristo já não pode morrer;
a morte já não tem domínio sobre Ele.
Porque na morte que sofreu,
Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre;
mas a sua vida é uma vida para Deus.
Assim vós também,
considerai-vos mortos para o pecado
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.

Palavra do Senhor
 
Esta leitura resume o tema central da Vigília Pascal: a passagem

da morte à vida em Cristo e em nós pelo Baptismo. A nossa Páscoa é a
transposição deste mistério da Morte e Ressurreição de Cristo para a
nossa própria vida.
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S. Paulo faz apelo à simbologia do Baptismo por imersão: o facto
de ser imergido na água representa a morte e sepultura; o emergir da
água, já tornado «nova criatura», significa a ressurreição, a nova vida
divina. S. Paulo, ao dizer que nós «fomos baptizados na sua morte»,
quer dizer que nos unimos pelo Baptismo tão intimamente à morte de
Cristo, destruidora de todo o pecado, que também nós morremos para o
pecado, a tal ponto que este já não deve dominar mais a nossa vida. A
nossa vida tem que ser uma vida de ressuscitados: «vivos para Deus, em
Cristo Jesus».

Terminada a leitura da Epístola, todos se levantam.
O sacerdote entoa solenemente o Aleluia, que todos repetem. O

salmista ou um cantor canta o salmo e o povo responde cantando Aleluia.
Se for necessário, o próprio salmista, em vez do sacerdote, entoa o Aleluia.

Para a proclamação do Evangelho
não se levam círios, mas apenas incenso.

Salmo Responsorial
Salmo 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 (R. Aleluia)

Refrão: Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.

A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
 (Mc. 16, 1-8)

«Não vos assusteis. Procurais a Jesus, o Crucificado? Ressuscitou»

Depois de passar o sábado,
Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé
compraram aromas para irem embalsamar Jesus.
E no primeiro dia da semana,
partindo muito cedo,
chegaram ao sepulcro ao nascer do sol.
Diziam umas às outras:
«Quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro?».
Mas, olhando,
viram que a pedra já fora revolvida;
e era muito grande.
Entrando no sepulcro,
viram um jovem sentado do lado direito,
vestido com uma túnica branca,
e ficaram assustadas.
Mas ele disse-lhes:
«Não vos assusteis.
Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?
Ressuscitou: não está aqui.
Vede o lugar onde O tinham depositado.
Agora ide dizer aos seus discípulos e a Pedro
que Ele vai adiante de vós para a Galileia.
Lá O vereis, como vos disse».

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
Depois da longa e significativa série de leituras que acabamos de escutar,

o Evangelho de Marcos, um texto curto e simples, coloca-nos com toda a
força diante do mistério pascal. Três elementos compõem a Páscoa, a nossa
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Festa; três elementos aparecem no que ouvimos há pouco. Ei-los:
Primeiro, um facto. Um pequeno grupo de discípulas do Crucificado da

Sexta-feira, comprou perfumes para ungir o corpo de Jesus. Passou-se o
Sábado, dia santo dos judeus e, logo na madrugada do primeiro dia da semana,
lá vão elas ao túmulo. Constataram, então o facto: "Viram que a pedra já
tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo": estava vazio! Assim tudo
começou, assim começou a nossa esperança, assim começou a ecoar, ainda
que com timidez, a maior e mais desconcertante notícia de que se tem
conhecimento: o túmulo de Jesus de Nazaré estava vazio! Mas, um túmulo
vazio pode significar tantas coisas: será que levaram o Seu corpo? Será ainda
que o roubaram? Terá Ele não morrido, mas apenas ficado ferido e saído
sozinho? Nesse caso, como afastou a pedra? O facto, no entanto, estava ali:
claro, palpável, incontestável: o corpo de Jesus de Nazaré desaparecera... O
Seu túmulo, em Jerusalém, ainda hoje está vazio! Aquele que fora tragado
pela morte, não mais repousa naquele túmulo...

Mas, após o facto, vem um anúncio. Bendito anúncio: "Não vos
assusteis! Vós procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscito: não
está aqui. Vede o lugar onde O puseram!" Anúncio louco, inacreditável,
inesperado! Dizem agora àquelas pobres mulheres que Jesus de Nazaré,
ressuscitou: não mais está no túmulo porque o Seu corpo foi transfigurado
pelo Deus de Israel, Deus da vida, Deus que derrama o Seu Espírito Santo
vivificante sobre toda a carne. Estão a dizer que Jesus de Nazaré, de corpo no
túmulo e de alma na mansão dos mortos, como todos os mortos do mundo,
agora venceu a morte: morto na natureza humana, foi vivificado no Espírito
Santo! Jesus de Nazaré – é o que dizem àquelas mulheres – atravessou o Mar
Vermelho da morte, porque Deus soprou sobre esse Mar bravo e fechado, o
vento do Espírito Santo e fê-l'O atravessar, totalmente transfigurado... Jesus
de Nazaré está agora junto do Pai, com a glória do Pai! Jesus de Nazaré
passou, fez Páscoa, saindo deste mundo, atravessando a morte e entrando na
glória do Pai! Se é assim, aquele túmulo não é o fim, mas o Início: neste
Ressuscitado a humanidade, a Ele unida pelo Batismo e pela Eucaristia, pode
vencer a morte, pode atravessar o mar desta vida certa de que caminha com
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ele para Pai! Aí está a Páscoa, a nossa Festa! Aí está a nossa tristeza
transformada em alegria! Aí a Vida vence a Morte! Se Cristo ressuscitou – e
Ele ressuscitou!... – é o próprio sentido da história, do mundo, da dor, do
pranto, da vida e da morte que mudam para sempre de sinal! Tudo termina na
Vida, tudo termina nos braços da Vida, no regaço de Deus, o Pai que ressuscitou
Jesus dentre os mortos! Eis a Páscoa! Eis a nossa Festa!

Mas os homens vestidos de branco continuam ainda a falar. Têm algo a
dizer: uma missão: "Dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à
vossa frente, para Galileia. Lá O vereis!" Esta é a nossa missão! O
Ressuscitado convoca os Seus discípulos ao redor de Pedro, ao redor de Bento
XVI; convoca-os para a Galileia. Que significa aqui a Galileia? Ela é a região
dos pagãos, é a região longa de Jerusalém, do Templo, do judaísmo... Agora, a
Igreja deve deixar o judaísmo e dirigir-se ao mundo, em missão, anunciando
Jesus morto e ressuscitado. Na frente, diante de nós, irá sempre Jesus: "Ele
irá à vossa frente!" – não foi isso que os homens de branco disseram? Ele
espera-nos, Ele precede-nos nas estradas do mundo. E, mais ainda, estejamos
atentos ao que dizem os anjos com aspeto humano: "Lá o vereis!"
Impressionante! Quem não for à Galileia, quem não for em missão, quem não
arriscar deixar a Judeia para ir com Jesus, anunciando-o, testemunhando-o,
jamais conseguirá vê-l'O!

Jesus, o nosso Irmão, o nosso Deus, a nossa Páscoa ressuscitou! Ele venceu
a Morte! Anuncio-vos este Evangelho como naquela radiante Noite Santa de
há dois mil anos! Quereis vê-l'O? Quereis estar em comunhão com Ele?
Quereis experimentar na vossa vida a força da Sua Ressurreição? Então, saí
de vós mesmos, da Judeia do vosso comodismo, da vossa religião e fé mornas,
da vossa frieza! Saí! Saí! Ide pelas estradas do mundo: anunciai Jesus nas
vossas famílias, no vosso trabalho, entre os vossos amigos! Anunciai-O com a
palavra, anunciai-O com as obras, anunciai-O com as atitudes, anunciai-O
com a vida! Aí, então, vereis Jesus, experimentareis Jesus vivo e vencedor,
Aquele que dá sentido e luz à nossa vida e à vida do mundo em que vivemos!

Cristo Jesus ressuscitou!... Aleluia!...
A todos, uma santa e feliz Páscoa!
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Liturgia Baptismal
 Monitor  – Depois de termos escutado e meditado a Palavra de Deus

iremos continuar a nossa celebração participando na Liturgia
Baptismal. Invocaremos a intercessão de todos os santos, a fim de
que a nossa oração contribua para uma consciencialização mais
efectiva da missão que a todos nós nos é cometida pela recepção
do sacramento do Baptismo.
Logo de seguida benzem-se as cruzes
que vão ser entregues aos adolescentes da Festa da Vida.

Pres. – Ajudemos com as nossas preces estes nossos irmãos,
preparados para receberem a vida nova do Baptismo.
Oremos a Deus nosso Pai, para que,
na sua grande misericórdia,
os guie e acompanhe até à fonte baptismal.
Para aqueles que celebram a Festa da Vida
peçamos ao Senhor
que os torne dignos do Sinal da Cruz
que receberam no Baptismo.

Ladainha dos Santos
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.

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
São Miguel, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.

São João Baptista, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.

Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós.

Santo Estêvão, rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós.



— 107 —

São João de Brito, rogai por nós.
Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós.
Santa Inês, rogai por nós.

São Gregório, rogai por nós.
Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, rogai por nós.

São Basílio, rogai por nós.
São Martinho, rogai por nós.
São Bento, rogai por nós.

São Teotónio, rogai por nós.
São Francisco e São Domingos, rogai por nós.
Santo António de Lisboa, rogai por nós.

São João de Deus, rogai por nós.
São Francisco Xavier, rogai por  nós.
São João Maria Vianney, rogai por nós.

Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.

Santa Beatriz da Silva rogai por nós.
Beatos Francisco e Jacinta Marto rogai por nós.
S. Bartolomeu dos Mártires rogai por nós.

S. Martinho de Dume rogai por nós.
São Frutuoso rogai por nós.
São Geraldo, rogai por nós.

Sede-nos propício, livrai-nos, Senhor.
De todo o mal livrai-nos, Senhor.
De todo o pecado livrai-nos, Senhor.
Da morte eterna livrai-nos, Senhor.
Pela vossa encarnação, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa morte e ressurreição, livrai-nos, Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo, livrai-nos, Senhor.

A nós, pecadores, ouvi-nos, Senhor.
Dignai-Vos dar uma vida nova a estes eleitos

pela graça do Baptismo, ouvi-nos, Senhor.
Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos, Senhor.

Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos.
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 Bênção da água
Senhor nosso Deus: Pelo vosso poder  invisível, realizais

maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos preparastes
a água para manifestar a graça do Baptismo.

Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as
águas, prefigurando o seu poder de santificar.

Nas águas do dilúvio destes-nos uma imagem do Baptismo,
sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo
o fim do pecado e o princípio da santidade.

Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o Mar
Vermelho, para que esse povo, liberto da escravidão, fosse a imagem
do povo santo dos baptizados.

 O vosso Filho, Jesus Cristo, ao ser baptizado por João Baptista
nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo; suspenso na
cruz, do seu lado aberto fez brotar sangue e água e, depois de
ressuscitado, ordenou aos seus discípulos: «Ide e ensinai todos os
povos e baptizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».

Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja e dignai-Vos abrir para
ela a fonte do Baptismo. Receba esta água, pelo Espírito Santo, a
graça do vosso Filho Unigénito, para que o homem, criado à vossa
imagem, no sacramento do Baptismo seja purificado das velhas
impurezas e ressuscite homem novo pela água e pelo Espírito Santo.

Introduzindo, conforme as circunstâncias, o círio pascal,
uma ou três vezes na água, continua:

Desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do
Espírito Santo,

com o círio na água, prossegue:

para que todos, sepultados com Cristo na sua morte pelo
Baptismo, com Ele ressuscitem para a vida. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

Retira o círio da água
e abençoa as cruzes da Festa da Vida com a seguinte fórmula:
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Abençoai, Senhor,  estas cruzes que em Vosso Nome
abençoamos. Que os adolescentes que as vão receber, recordando o
seu Baptismo, sejam sempre fieis aos seus compromissos e carregando
com amor a  cruz de cada dia encontrem sempre em Vós a verdadeira
Vida. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

O povo aclama com o Cântico Bendigamos ao Senhor,
enquanto são entregues as Cruzes aos adolescentes da Festa da Vida.

Depois acendem-se as velas para a Profisão de Fé.

Renovação das promessas do Baptismo

Pres. – Irmãos caríssimos:
Pelo mistério pascal,
fomos sepultados com Cristo no Baptismo,
para vivermos com Ele uma vida nova.
Por isso,
tendo terminado os exercícios da observância quaresmal,
renovemos as promessas do santo Baptismo,
pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras
e prometemos servir fielmente a Deus
na santa Igreja católica.

Pres. – Renunciais a Satanás?
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – E a todas as suas obras?
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – E a todas as suas seduções?
Todos: Sim, renuncio.

Pres. – Credes em Deus, Pai todo-poderoso,
   criador do céu e da terra?

Todos: 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 está sentado à direita do Pai?

Todos: 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?

Todos: Sim, creio.
Pres. – Deus todo-poderoso,

Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo
e nos perdoou todos os pecados,
nos guarde com a sua graça para a vida eterna,
em Jesus Cristo Nosso Senhor.

Todos:  Amen.

Pres. – Quereis, portanto, que N.... receba o Baptismo
na Fé da Igreja que todos convosco
acabamos de professar?

Pais: Sim quero.
 Seguem-se os Baptismos.
Terminados estes o sacerdote asperge o povo com água benta,
enquanto todos cantam a antífona seguinte
ou outro cântico de índole baptismal.

Vi a água sair do lado direito do templo. Aleluia.
  Feita a aspersão, o sacerdote volta para a sua sede prossegue com a unção

do Santo Crisma das crianças que foram Baptizadas, e com o rito da Veste Branca.
Por fim, apagam-se as velas e prossegue a Liturgia Eucarística.

Unção com o Crisma
Monitor – O óleo, com o qual vão ser ungidas as frontes destes Catecú-

menos, é o sinal de consagração ao povo de Deus.
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Pres. – Pelo Baptismo,
Deus libertou-vos do pecado
e fez-vos renascer pela água e pelo Espírito Santo.
Fazeis parte do Seu povo escolhido.
Que Ele vos consagre com o óleo santo
para que, como membros de Cristo
Sacerdote, Profeta e Rei,
continues fieis ao seu povo até à vida eterna.

Todos: Amén.
Pres. – (Unge a fronte dos Catecúmenos dizendo:)

N................. Fazes parte do povo santo de Deus.

Imposição da Veste Branca

Monitor – Esta veste branca significa a graça de Deus, a pureza da
vida. A cor branca manifesta que o cristão já participa da Ressur-
reição de Jesus, o Homem Novo.

Pres. – N.........., vós nasceste de novo
e vos revestistes de Cristo, o homem novo e renovador.
Por isso trazeis essa veste branca.
Que os vossos pais e padrinhos vos ajudem,
com a sua palavra e o seu exemplo,
a conservar a dignidade dos filhos de Deus
por uma vida santa e pura até à vida eterna.

Todos: Amén.

Entrega da Vela do Baptismo

Monitor – O Círio Pascal é o símbolo de Cristo ressuscitado. Somos cha-
mados a passar das trevas para a luz, e a transmitir essa mesma
luz uns aos outros, pois somos filhos da luz.

(O padrinho acende a vela)

Monitor –  Senhor Jesus, sede a nossa luz.
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Pres. – Senhor Jesus, que sois a luz do mundo,
iluminai a vida de todos os cristãos.

Todos: Senhor Jesus, sede a nossa luz.

Pres. – Senhor Jesus, que os pais e padrinhos,
por uma vida exemplar,
sejam uma luz no caminho destes Catecúmenos.

Todos: Senhor Jesus, sede a nossa luz.

Pres. – Que os lares destes Catecúmenos
sejam iluminados pelaoração e pela luz da Palavra de Deus.

Todos: Senhor Jesus, sede a nossa luz.

Pres. – Iluminados todos por Cristo, e pela Sua Palavra
possamos chegar um dia ao Reino da Eterna luz.

Todos: Amén.

O sacerdote dirige-se para o altar
e dá início à liturgia eucarística na forma habitual.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor, com estas oferendas,

as orações dos vossos fiéis
e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal
nos sirva de remédio para a vida eterna.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai santo,

Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever,
é nossa salvação dar-Vos graças,
sempre e em toda a parte,
mas de um modo particular nesta noite santa
em que celebramos as maravilhas que realizais por nós.
Maravilha de Jesus Cristo, saído vivo do seu túmulo,
como primeiro nascido de entre os mortos,
que nos abre os caminhos da vida.
Maravilha da ternura do vosso amor,
que ressuscita a Jesus, morto na cruz por nós.
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Maravilha da vossa Igreja:
através dos séculos, ela nos transmite
a Boa Nova da nossa salvação, em Jesus Cristo.
Maravilha do Baptismo: ele é o sinal do vosso amor,
que faz de nós os vossos filhos bem-amados.
Maravilha da nossa vida:
a ressurreição de Jesus inaugura o mundo novo,
a nova criação, toda iluminada da vossa presença.
É por isso que, cheios de conhecimento,
juntamos as nossas vozes às de todos os eleitos
que cantam para sempre a alegria dos vivos
à volta do trono do Cordeiro vitorioso,
cantando com alegria:

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

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos a noite santíssima
da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo a carne
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo  e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.
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Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.
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O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
Com o vosso servo o Papa Francisco I,
o nosso Arcebispo Jorge e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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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 da morte.
Dai a Vossa paz aos corações inquietos.
Livrai-nos do pecado, que é a fonte do verdadeiro mal.
Encorajai-nos nas dificuldades desta vida,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Cordeiro Pascal,

 pela Vossa ressurreição,
 Vós nos pondes em paz com Deus.
 Purificai-nos de todo o mal.
 E assim renovados pelo Vosso Espírito,
 seremos testemunhas da Vossa Páscoa,
 e construtores do Vosso Reino de paz,
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.
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Monitor – O cumprimento dos propósitos enunciados e a consciência do
dever bem cumprido, são garantias de paz interior. Devemos fazer
passar para o exterior essa paz, através de gestos concretos
efectuados na nossa vida quotidiana. É com o desejo da
concretização deste propósito pascal e em satisfação interior que
iremos trocar entre nós este gesto de paz.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Monitor – Deus ama-nos! Dá-Se-nos inteiramente, sob as aparências
banais do Pão. Mas é Ele, verdadeira, real e substancialmente
Quem Se entrega a nós na hóstia consagrada.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Infundi em nós, Senhor,
o vosso espírito de caridade,
para que vivam unidos no vosso amor
aqueles que saciastes com os sacramentos pascais.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Pascal

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Nesta noite solene da Páscoa,
Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que, terminados os dias da Paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e  Espírito Santo!

R.: Amén.

«Não vos assusteis.
Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado?
Ressuscitou: não está aqui.
Agora ide dizer aos seus discípulos e a Pedro...»
Um facto... um anúncio... uma missão...
Não procuremos Cristo onde Ele não está…
Durante este tempo pascal,
descobrindo o Ressuscitado
nos sinais humildes da vida quotidiana…
Saibamos anunciá-l’O com a mesma vida.

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...
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I Domingo da Páscoa
Ano B

Ressuscitou!...
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I Domingo da Páscoa
(Ressuscitou!...)

1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Evangelho – Jo 20, 1-9.

A liturgia deste Domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a
vida em plenitude resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos
irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mun-
do fazendo o bem” e que, por amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressus-
citou-o. Os discípulos, testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “ca-
minho” a todos os homens.

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a
do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor
total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de vida nova; e o
discípulo ideal, que ama Jesus e que por isso entende o seu caminho e a sua
proposta – a esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido
a vida plena, a vida verdadeira.

A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Baptismo,
a continuarem a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que
acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa
finitude.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

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

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor Deus do universo, que neste dia,

pelo vosso Filho Unigénito, vencedor da morte,
nos abristes as portas da eternidade,
concedei-nos que,
celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor,
renovados pelo vosso Espírito,
ressuscitemos para a luz da vida.
Por nosso Senhoe Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos (Act 10,34.37-43)

Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse:
«Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia,
a começar pela Galileia,
depois do baptismo que João pregou:
Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré,
que passou fazendo o bem
e curando a todos os que eram oprimidos pelo Demónio,
porque Deus estava com Ele.
Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez
no país dos judeus e em Jerusalém;
e eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz.
Deus ressuscitou-O ao terceiro dia
e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
Mas às testemunhas de antemão designadas por Deus,
a nós que comemos e bebemos com Ele,
depois de ter ressuscitado dos mortos.
Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que Ele foi constituído por Deus
juiz dos vivos e dos mortos.
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho:
quem acredita n’Ele
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23

Refrão: Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel:
é eterna a sua misericórdia.

A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
é admirável aos nossos olhos.
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Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Colossenses
(Col 3, 1-4)

Irmãos:
Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto,
onde está Cristo, sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra.
Porque vós morrestes
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo,
que é a vossa vida,
Se manifestar,
também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória.

Palavra do Senhor

Sequência Pascal
À Vítima pascal
ofereçam os cristãos
sacrifícios de louvor.

O Cordeiro resgatou as ovelhas:
Cristo, o Inocente,
reconciliou com o Pai os pecadores.

A morte e a vida
travaram um admirável combate:
Depois de morto,
vive e reina o Autor da vida.

Diz-nos, Maria:
Que viste no caminho?

Vi o sepulcro de Cristo vivo
e a glória do Ressuscitado.
Vi as testemunhas dos Anjos,
vi o sudário e a mortalha.
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Ressuscitou Cristo, minha esperança:
precederá os seus discípulos na Galileia.

Sabemos e acreditamos:
Cristo ressuscitou dos mortos.
Ó Rei vitorioso,
tende piedade de nós.

Aclamação ao Evangelho

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

Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado:
celebremos a festa do Senhor.

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

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 20, 1-9)

No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro.
Correu então e foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes:
«Levaram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde O puseram».
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
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Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
Entrou também o outro discípulo
que chagara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura,
segundo a qual
Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética

 Há situações, acontecimentos, fatos, que são tão bons, há novidades que
transformam de tal modo a vida, que abrem de tal maneira novos horizontes,
que chegam a nem parecer realidade... parecem mais um conto de fadas,
assemelham-se mais a fábulas...

Assim é a Ressurreição de Cristo. Bultmann, teólogo protestante alemão
do século passado, afirmava que aquele sepulcro de há dois mil anos, em
Jerusalém, nunca estivera vazio. Nele, o cadáver de Jesus teria ficado,
apodrecido, decomposto pela morte. O que interessa – garantia Bultmann – é
que Jesus está vivo para mim, vivo no meu coração e, assim, é capaz de
transformar a minha vida. Olhando direito essa ideia do teólogo alemão, não é
Jesus quem nos dá a vida, mas nós quem damos vida a Jesus. No fundo, o
Crucificado de Nazaré não seria o Salvador de ninguém: tragado pela morte,
somente poderia viver na nossa memória! Em resumo: a Ressurreição não
passaria de uma fábula; e a nossa fé, não seria mais que uma doce ilusão!

 Mas, não! O Evangelho que acabamos de ouvir dá conta de algo bem
diferente. De manhã cedo, Maria Madalena foi ao túmulo. Ainda estava escuro,
pela hora, muito cedo, e pela dor do coração daquela mulher... O túmulo estava
aberto, a pedra fora retirada. Madalena correu até Pedro (Madalena é católica,
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sabe que o referencial dos discípulos é Pedro), desesperada: "Levaram o
Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram!" Pedro correu, com
o Discípulo Amado. Este último chegou primeiro; também ele católico, espera
Pedro. Não entrou; apenas inclinou-se e olhou.. O que viu? Vamos traduzir de
modo mais preciso o que escutamos: "Inclinou-se para observar e reparou
que os panos de linho estavam espalmados no chão". O Chefe, a Pedra,
chegou também e entrou primeiro. Ficou admirado com o que vira! O que
constara? Escutemos o texto, traduzido de modo mais fiel: "Entrou no túmulo
e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados no chão, ao passo
que o lenço que estivera em volta da cabeça não estava espalmado no
chão juntamente com os panos de linho, mas de outro modo, enrolado
noutra posição". Aí, entrou também o outro Discípulo, o Amado. Viu e
acreditou! Mas, o que viram eles? No que acreditou o Discípulo Amado? O
grande lençol que envolvera Jesus e as faixas que o amarravam estavam no
mesmo lugar, espalmadas, isto é, esticadinhas no mesmo lugar onde estivera o
corpo de Jesus. Quanto ao lenço que cobria o seu rosto (um sudário, isto é um
lenço normalmente usado para enxugar o suor), estava não espalmado, estirado
na pedra sobre a qual o corpo fora colocado; pelo contrário, estava endurecido,
como um pano muito engomado, mantinha a forma da cabeça de Jesus, como
uma espécie de máscara! Ou seja, Jesus saíra dali de um modo inexplicável:
ninguém o tirara; simplesmente Ele desaparecera de dentro dos panos! Pedro
constata, impressionado; o Discípulo Amado, crê: o Mestre ressuscitou! Não
é uma lenda, a Ressurreição! O túmulo, de verdade, estava vazio. Depois, o
próprio Ressuscitado veio até aos Seus, e comeu e bebeu com eles, constituindo-
os Suas testemunhas.

Na primeira leitura de hoje, Pedro anuncia claramente: "Nós somos
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e em Jerusalém; e
eles mataram-n’O, suspendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao
terceiro dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo, Mas às
testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e
bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos."  Anás, Caifás,
Pilatos, os judeus jamais poderão ver Jesus! Ele, agora, vitorioso, é pleno de
uma outra vida, a vida de Deus. O mundo jamais poderá ver Jesus! Nós, que
comemos e bebemos com Ele é que somos as Suas testemunhas! Nós, que no
Batismo, fomos mergulhados pelo Espírito Santo, na morte e ressurreição do



— 131 —

Senhor; nós, enxertados nele, membros do seu Corpo; nós, que comungamos
no seu Corpo e Sangue, é que podemos ouvi-l'O vivo e atual, é que podemos
comer e beber com Ele no Altar do Sacrifício eucarístico. Nós somos as Suas
testemunhas. São Paulo diz-nos: "Vós morrestes, e a vossa vida está
escondida com Cristo, em Deus". Nós conhecemos a Cristo de um modo
que o mundo não conseguirá jamais compreender. Para os de fora, Cristo é
um personagem do passado, preso no tempo. Para nós, o Senhor, está vivo,
presente no hoje da nossa existência e nós vivemos n'Ele e por Ele: "A vossa
vida está escondida com Cristo!" Ele é tão concreto, tão atual, tão vivo, tão
real, que toda a nossa vida é pautada n'Ele, e modelada segundo a Sua vontade!

Não somos nós que mantemos um Jesus morto, vivo somente na nossa
lembrança. É o próprio Senhor Jesus Cristo que, vivo, dando-nos o Seu Espírito
no Batismo e na Eucaristia, unindo-nos a Ele, nos vivifica, nos dá o perdão dos
pecados e nos abre a estrada da Vida eterna. E nós, que experimentamos tal
mistério maravilhoso, somos e seremos sempre, as suas testemunhas. É isto
que significa ser cristão! É isto que significa celebrar a Páscoa.

Ela, a Páscoa, aconteceu. Mas é preciso que continue a acontecer,
vencendo as resistências do nosso egoísmo, do nosso individualismo, da
nossa acomodação, da nossa desumanidade, das trevas que se adensam
diante da nossa (pouca) fé, como aconteceu na primeira Páscoa com a
vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte.

É preciso que o mundo acredite na Páscoa.
É preciso que a Igreja acredite na Páscoa.
É preciso que eu e tu acreditemos na Páscoa.
Viva a Páscoa!

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste dia santíssimo que o Senhor nos fez,
dia em que o Espírito nos torna homens novos
à imagem do Senhor ressuscitado,
elevemos a nossa oração unânime ao Pai,
para que a alegria da Páscoa
se estenda ao mundo inteiro,
dizendo com fé:

«Pela Ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor»
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1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
para que se alegre nesta Páscoa
e proclame ao mundo inteiro que o Senhor ressuscitou,
oremos, irmãos.

2. Por todos os baptizados nesta Páscoa,
para que aspirem às coisas do alto
e dêem graças pelo seu novo nascimento,
oremos, irmãos.

3. Pela humanidade inteira,
para que acolha a Boa Nova e a aliança de amor
que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado,
oremos, irmãos.

4. Pelas famílias cristãs do mundo inteiro,
para que o Cordeiro pascal, que é a nossa vida,
as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue,
oremos, irmãos.

5. Pela nossa comunidade paroquial,
para que cresça no amor a Jesus Cristo
e mostre sempre a sua alegria e unidade,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus santo, Deus da vida, Deus salvador,
que, na Ressurreição do vosso Filho,
destes ao mundo a vitória sobre a morte,
mergulhai-nos na alegria da Páscoa,
para que, ressuscitados com Cristo no Baptismo,
sejamos renovados pelo Espírito.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

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. – Exultando de alegria pascal,
nós Vos oferecemos, Senhor, este sacrifício,
no qual tão admiravelmente renasce
e se alimenta a vossa Igreja.
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, neste dia
em que celebramos as maravilhas que realizais por nós.
Maravilha de Jesus Cristo, saído vivo do seu túmulo,
como primeiro nascido de entre os mortos,
que nos abre os caminhos da vida.
Maravilha da ternura do vosso amor,
que ressuscita a Jesus, morto na cruz por nós.
Maravilha da vossa Igreja:
através dos séculos,
ela nos transmite a Boa Nova da nossa salvação,
em Jesus Cristo.
Maravilha do Baptismo:
ele é o sinal do vosso amor,
que faz de nós os vossos filhos bem-amados.
Maravilha da nossa vida:
a ressurreição de Jesus inaugura o mundo novo,
a nova criação, toda iluminada da vossa presença.
É por isso que, cheios de conhecimento,
juntamos as nossas vozes às de todos os eleitos
que cantam para sempre a alegria dos vivos
à volta do trono do Cordeiro vitorioso,
dizendo sem cessar:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo a carne,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo  e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco I,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
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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 da morte.
Dai a Vossa paz aos corações inquietos.
Livrai-nos do pecado, que é a fonte do verdadeiro mal.
Encorajai-nos nas dificuldades desta vida,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

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

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
Cordeiro Pascal,

 pela Vossa ressurreição,
 Vós nos pondes em paz com Deus.
 Purificai-nos de todo o mal.
 E assim renovados pelo Vosso Espírito,
 seremos testemunhas da Vossa Páscoa,
 e construtores do Vosso Reino de paz,
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.
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Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus, protegei sempre

com paternal bondade a vossa Igreja,
para que, renovada pelos mistérios pascais,
mereça chegar à glória da ressurreição.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Neste dia solene da Páscoa,
Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e  Espírito Santo!

R.: Amén.

«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo?
Não está aqui: ressuscitou.
Como os discípulos,
muitas vezes corremos para o maravilhoso
que nos escapa e decepciona.
Procuramos Cristo onde Ele não está…
Durante este tempo pascal,
exercitemos o nosso olhar
para descobrir o Ressuscitado
através dos sinais humildes da vida quotidiana…

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...
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Segunda-feira da Oitava da Páscoa
Ano B

Ressuscitou!...
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Segunda-feira da Oitava da Páscoa
(Mentira sobre a Ressurreição)

1.ª Leit. – Act 2, 14. 22-33;
Salmo – Sal 15, 5 e.8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 5, 6b-8 (facultativa);
Evangelho  – Mt 28, 8-15

1.ª Leitura – É este o primeiro testemunho, dado pelos Apóstolos, da
Ressurreição de Jesus, o Crucificado de Sexta-feira Santa. É este mesmo
testemunho que a Igreja continua a dar até ao fim dos tempos. S. Pedro
estabelece nesta sua proclamação a ligação entre a palavra profética do An-
tigo Testamento, aqui a de um salmo, aquele que vai servir de responsorial, e
a sua realização agora na pessoa de Jesus. Assim se proclama a unidade da
história da salvação, cujo ponto culminante é a Ressurreição do Senhor.

2.ª Leitura – Para significar o começo de uma nova existência, que
teve lugar com a libertação do Egipto, os judeus celebravam a Páscoa com pão
sem fermento, pois deitavam para fora de casa o fermento antigo. Com Cristo
Ressuscitado, começou para o Povo de Deus uma vida nova. Por isso, o cris-
tão, deitando fora o fermento antigo (o pecado e a mentira), deve ser pão «ázimo»,
liberto de todo o mal, de tal modo que nele transpareça sempre a presença do
Espírito.

Evangelho – As aparições de Jesus Ressuscitado manifestam sempre
a vida nova em que a sua santíssima humanidade entrou ao sair deste mundo.
É o paraíso reencontrado, onde o homem encontra Deus na paz. Diante de
toda esta novidade pascal, o mundo pasma ou ignora ou tenta evitar que se
creia ser verdade, indo ao ridículo ou à falsidade premeditada, como esta
leitura já o atesta em relação aos primeiros dias da Igreja.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

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

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

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Senhor nosso Deus,

que, pelo Baptismo,
aumentais continuamente a vossa Igreja
com novos filhos,
concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida
ao sacramento que pela fé receberam.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos (Actos 2, 14.22-33)

«Deus ressuscitou Jesus e disso todos nós somos testemunhas.»

No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, com os onze Apóstolos,
ergueu a voz e falou ao povo:
«Homens da Judeia
e vós todos que habitais em Jerusalém,
compreendei o que está a acontecer
e ouvi as minhas palavras:
Jesus de Nazaré
foi um homem acreditado por Deus junto de vós
com milagres, prodígios e sinais,
que Deus realizou no meio de vós,
por seu intermédio, como sabeis.
Depois de entregue,
segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus,
vós destes-Lhe a morte,
cravando-O na cruz pela mão de gente perversa.
Mas Deus ressuscitou-O,
livrando-O dos laços da morte,
porque não era possível que Ele ficasse sob o seu domínio.
Diz David a seu respeito:



— 146 —

‘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 Santo sofrer a corrupção.
Destes-me a conhecer os caminhos da vida,
a alegria plena em vossa presença’.
Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade:
o patriarca David morreu e foi sepultado
e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós.
Mas, como era profeta
e sabia que Deus lhe prometera sob juramento
que um descendente do seu sangue
havia de sentar-se no seu trono,
viu e proclamou antecipadamente
a ressurreição de Cristo,
dizendo que Ele não O abandonou na mansão dos mortos,
nem a sua carne conheceu a corrupção.
Foi este Jesus que Deus ressuscitou
e disso todos nós somos testemunhas.
Tendo sido exaltado pelo poder de Deus,
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo,
que Ele derramou, como vedes e ouvis».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 15 (16), 5 e 8.9-10.11 (R. 1)

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
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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 em vossa presença,
delícias eternas à vossa direita.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
(2, 14.22-33)

«Deus ressuscitou Jesus e disso todos nós somos testemunhas.»

Irmãos:
Não sabeis que um pouco de fermento
leveda toda a massa?
Purificai-vos do velho fermento,
para serdes uma nova massa,
visto que sois pães ázimos.
Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado.
Celebremos a festa, não com fermento velho,
nem com fermento de malícia e perversidade,
mas com os pães ázimos da pureza e da verdade.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

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

Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 28, 8-15)

«Ide avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia»

Naquele tempo,
Maria Madalena e a outra Maria,
que tinham ido ao túmulo do Senhor,
afastaram-se a toda a pressa,
cheias de temor e de grande alegria,
e correram a levar aos discípulos a notícia da Ressurreição.
Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as.
Elas aproximaram-se,
abraçaram-Lhe os pés e prostraram-se diante d’Ele.
Disse-lhes então Jesus:
«Não temais.
Ide avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia.
Lá Me verão».
Enquanto elas iam a caminho,
alguns dos guardas foram à cidade
participar aos príncipes dos sacerdotes
tudo o que tinha acontecido.
Estes reuniram-se com os anciãos
e, depois de terem deliberado,
deram aos soldados uma soma avultada de dinheiro,
com esta recomendação:
«Dizei: ‘Os discípulos vieram de noite roubá-l’O,
enquanto nós estávamos a dormir’.
Se isto chegar aos ouvidos do governador,
nós o convenceremos
e faremos que vos deixem em paz».
Eles receberam o dinheiro
e fizeram como lhes tinham ensinado.
Foi este o boato que se divulgou entre os judeus,
até ao dia de hoje.

Palavra da Salvação
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Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos: Neste dia santíssimo,

em que os cristãos continuam a dizer
«Cristo ressuscitou, aleluia»,
peçamos ao Salvador que o seu Espírito nos dê a força
de testemunhar a fé dos Apóstolos e de toda a Igreja,
dizendo com alegria:

«Cristo ressuscitado, ouvi-nos!...»

1. Para que o Senhor ressuscitado,
que apareceu aos seus discípulos,
faça da Igreja testemunha da esperança,
oremos, irmãos.

2. Para que o Senhor ressuscitado,
que inaugurou na terra um novo reino,
faça progredir a justiça entre as nações,
oremos, irmãos.

3. Para que o Senhor Jesus Cristo, homem novo,
renove em cada um dos seus discípulos
o gosto de procurar os bens do alto,
oremos, irmãos.

4. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus vivo,
que pela sua Ressurreição venceu a morte,
dê a paz e a vida eterna aos moribundos,
oremos, irmãos.

5. Para que o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro imolado,
que está à direita do Pai a interceder por nós,
nos dê a graça da sua ressurreição,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
nossa vida, nossa esperança e nossa paz,
que nos escolhestes e nos chamastes
da escravidão à liberdade dos filhos de Deus,
fazei-nos anunciar, com alegria,
a Boa Nova proclamada nesta Páscoa.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Aceitai benignamente, Senhor,
as ofertas do vosso povo,
de modo que, renovado
pela profissão da fé e pelo Baptismo,
mereça alcançar a bem-aventurança eterna.
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, neste dia
em que celebramos as maravilhas que realizais por nós.
Maravilha de Jesus Cristo, saído vivo do seu túmulo,
como primeiro nascido de entre os mortos,
que nos abre os caminhos da vida.
Maravilha da ternura do vosso amor,
que ressuscita a Jesus, morto na cruz por nós.
Maravilha da vossa Igreja:
através dos séculos,
ela nos transmite a Boa Nova da nossa salvação,
em Jesus Cristo.
Maravilha do Baptismo:
ele é o sinal do vosso amor,
que faz de nós os vossos filhos bem-amados.
Maravilha da nossa vida:
a ressurreição de Jesus inaugura o mundo novo,
a nova criação, toda iluminada da vossa presença.
É por isso que, cheios de alegria,
juntamos as nossas vozes às de todos os eleitos
que cantam para sempre a alegria dos vivos
à volta do trono do Cordeiro vitorioso,
e aclamamos sem cessar:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo
da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo a carne,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo  e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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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. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo o Papa Francisco I,
o nosso Arcebispo Jorge e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.
Ritos da Comunhão

Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
e do medo da morte.
Dai a Vossa paz aos corações inquietos.
Livrai-nos do pecado, que é a fonte do verdadeiro mal.
Encorajai-nos nas dificuldades desta vida,
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,

 pela Vossa ressurreição,
 Vós nos pondes em paz com Deus.
 Purificai-nos de todo o mal.
 E assim renovados pelo Vosso Espírito,
 seremos testemunhas da Vossa Páscoa,
 e construtores do Vosso Reino de paz,
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.
Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.
Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.
Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.



— 156 —

Oração depois da Comunhão
Pres. – Enriquecei, Senhor,

com a graça do sacramento pascal
aqueles que fizestes entrar
no caminho da salvação eterna
e tornai-os sempre dignos dos vossos dons sagrados.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Neste dia solene da Páscoa,
Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção
e em Sua misericórdia vos guarde de todo o pecado.

R.: Amén.

Pres. – Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito
vos renovou para a vida eterna,
vos conceda a glória da imortalidade.

R.: Amén.

Pres. – A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor,
celebrais com alegria a festa da Páscoa,
Deus vos conceda a graça de chegar um dia
às alegrias da Páscoa Eterna.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e  Espírito Santo!

R.: Amén.
Durante este tempo pascal, exercitemos o nosso olhar
para descobrir o Ressuscitado
através dos sinais humildes da vida quotidiana…

Pres. – Bendigamos ao Senhor! Aleluia!.. Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!.. Aleluia!...


