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Ano A

Solenidade do Nascimento de S. João Baptista
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A Igreja celebra o nascimento de João como acontecimento sagra-
do: não há nenhum, entre os nossos antepassados, cujo nascimento seja
celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de
Cristo: isto tem sem dúvida uma explicação. E se não a damos tão perfeita
como exige a importância desta solenidade, meditemos ao menos nela,
mais frutuosa e profundamente.

João nasce de uma anciã estéril; Cristo nasce de uma jovem vir-
gem. O futuro pai de João não acredita que este possa nascer e é castiga-
do com a mudez; Maria acredita, e Cristo é concebido pela fé. Eis o
assunto, que quisemos investigar e prometemos tratar. E se não formos
capazes de perscrutar toda a profundeza de tão grande mistério, por falta
de capacidade ou de tempo, melhor vo-lo ensinará Aquele que fala dentro
de vós, mesmo estando nós ausentes, Aquele em quem pensais com amor
filial, que recebestes no vosso coração e de quem vos tornastes templos.

João apareceu como o ponto de encontro entre os dois testamen-
tos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o testemunha quando diz: A Lei
e os Profetas até João Baptista. João representa o Antigo e anuncia o
Novo. Porque representa o Antigo, nasce de pais velhos; porque anuncia
o Novo, é declarado profeta quando está ainda nas entranhas de sua mãe.
Na verdade, ainda antes de nascer, exultou de alegria no ventre materno, à
chegada de Santa Maria. Já então ficava assinalada a sua missão, ainda
antes de nascer; revelava-se de quem era o precursor, ainda antes de O
ver. São realidades divinas que excedem a limitação humana. Por fim,
nasce; é-lhe dado o nome e solta-se a língua do pai. Reparemos no simbo-
lismo que estes factos representam.

Zacarias cala-se e perde a fala até ao nascimento de João, o precur-
sor do Senhor; e então recupera a fala. Que significa o silêncio de Zacarias
senão que antes da pregação de Cristo o sentido das profecias estava, em
certo modo, latente, oculto e fechado? Mas tudo se abre e faz claro com
a vinda d'Aquele a quem elas se referiam. O facto de Zacarias recuperar a
fala ao nascer João tem o mesmo significado que o rasgar-se do véu no
templo, ao morrer Cristo na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo,
Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua porque nasce aquele que é a
voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe:
Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou a voz de quem clama no deserto.
João é a voz; mas o Senhor, no princípio era a Palavra. João é a voz
passageira; Cristo é, no princípio, a Palavra eterna.
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XII Domingo do tempo Comum
(Solenidade do Nascimento de S. João Baptista)

1.ª Leit. – Is 49, 1-6;
Salmo – Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15;
2 .ª Leit. – Act 13, 22-26;
Evangelho – Lc 1, 57-66. 80.

Cântico de entrada – O profeta
Senhor tende piedade de nós
Ósculo na Pia batismal – Cristo Jesus Tu me chamaste
Glória
Salmo
Aleluia
Aspersão com água benta – Creio em Jesus!
Ofertório – Hino de Louvor
Santo
Pai Nosso
Cordeiro de Deus
Comunhão – Pelos Prados
Pós Comunhão – Oração de S. Francisco
Antes da Benção Final – Sede minhas testemunhas – música gravada
Cântico Final – Passo a passo
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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.

(adolescente 1 dirige-se da pia batismal até ao altar; adolescente 2 dirige-se
do sacrário até ao altar e os adolescentes 3 e 4 saem do meio da assembleia)

Adol 1 – No dia do nosso Batismo recebemos dos nossos pais e
padrinhos e de toda a comunidade a Fé. Assim nos
tornámos Filhos de Deus.

Adol 2 – No dia da nossa Primeira Comunhão começámo-nos a
sentar à mesa da Eucaristia… Mas ainda erámos muito
pequeninos.

Adol 3 e 4 – Hoje, mais conscientes, recordámos essas duas datas
e começámos mais a assumir-nos como cristãos.

 Catequista – É com enorme felicidade que nós, catequistas,
escutamos as vossas palavras. Estais perante toda a
comunidade a mostrar a vossa alegria por fazeres
parte da grande família que é a Igreja. Hoje sois a
alegria dos vossos pais, dos vossos catequistas, do
vosso pároco, e das duas comunidades paroquiais
que representais, Esposende e Vila Chã. Chegastes
a um ponto de paragem depois da caminhada
iniciada na Festa da Fé. Alegramo-nos convosco!

Pres. –  Benvindos sejais, pois caros adolescentes que hoje
ides professar solenemente a vossa fé. Dizei- me, pois:

Pres. –  Sabeis porque estais hoje aqui?
Adol. –  Sim  sabemos.
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Pres. –  Que quereis, então, fazer hoje, diante da comunidade?
Adol. –  Proclamar a nossa Fé pela Comunhão Solene.

Pres. –  E para quê?
Adol. –  Para dizermos a todos

que estamos contentes por sermos cristãos.

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

– Quereis viver sempre com Jesus, fazendo o bem?
Adol. –  Sim, quero!

Pres. –  Para isso, renunciais a Satanás?
Adol. –  Sim, renuncio!

Pres. –  E a todas as suas obras?
Adol. –  Sim, renuncio!

Pres. –  E a todas as suas  seduções!
Adol. –  Sim, renuncio!
Pres. –  Renunciais, ao pecado, à mentira e à falsidade?
Adol. –  Sim, renuncio!

Pres. –  Renunciais ao ódio, à vingança,
a toda a inveja e a todo o mal?

Adol. –  Sim, Renuncio!

Pres. –  Irmãos, caríssimos, demos  graças a Deus por estes
santos propósitos e pelas maravilhas do seu amor!

Todos –  Amén.

Pres. –  Porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias,
caímos no pecado.
Arrependidos, peçamos a Deus
que tenha compaixão de nós,
que somos o Seu Povo pecador.
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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. –  Agora,
reconciliados com Deus e com a comunidade cristã,
convido-vos, caros adolescentes,
a passar pela Fonte Baptismal e saudá-la com amor.
Aí vos tornastes cristãos, Filhos de Deus,
irmãos e discípulos de Jesus.

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

Ósculo na Pia Baptismal, com o cântico seguinte

Coro: Cristo Jesus Tu me chamaste
Eu Te respondo: «estou aqui»
Tu me chamaste pelo meu nome
Eu Te respondo «estou aqui»

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

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

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

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

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

Senhor  Deus, Rei  dos Céus , Deus Pai todo- poderoso :
Nós Vos Louvamos, nós Vos bendizemos,
nós  Vos adoramos, nós  Vos glorificamos,
nós Vos damos graça por Vossa imensa glória
Refrão: Glória a Deus na terra e nos  Céus,

Glória! Glória! Paz na terra!
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica;
Vós que estais à direita do Pai,tende piedade de nós.
Refrão: Glória a Deus na terra e nos  Céus,

Glória! Glória! Paz na terra!
Só Vós sois o Santo, Só Vós sois o Senhor
Só Vós o altíssimo, Jesus cristo ;
Com o Espírito Santo, na glória de  Deus Pai.
Refrão: Glória a Deus na terra e nos  Céus,

Glória! Glória! Paz na terra!  (Amén)

Oração Colecta
Pres. – Senhor, que enviastes São João Baptista

a preparar o vosso povo para a vinda do Messias,
concedei à vossa família o dom da alegria espiritual
e guiai o coração dos fiéis
no caminho da salvação e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Catequista – Neste momento recordemos a palavra que nos acom-

panhou ao longo do primeiro bloco da nossa cate-
quese este ano. A Palavra Diálogo como grande ca-
racterística do ser pessoa e, simultaneamente, uma
marca da identidade cristã. O diálogo humano não
é mais do que uma consequência de sermos ima-
gem e semelhança de Deus, imagem de Deus que é
amor. O Deus que vem ao nosso encontro através
das Suas Palavras que vamos escutar e guardar no
coração.

Narrador:
Leitura do Livro de Isaías (Is 49, 1-6)

"Farei de ti a luz das nações"

Isaías:
Terras de Além-Mar, escutai-me;
povos de longe, prestai atenção.
O Senhor chamou-me desde o ventre materno,
disse o meu nome desde o seio de minha mãe.
Fez da minha boca uma espada afiada,
abrigou-me à sombra da sua mão.
Tornou-me semelhante a uma seta aguçada,
guardou-me na sua aljava.
E disse-me:

Deus:
Tu és o meu servo, Israel,
por quem manifestarei a minha glória.

Isaías:
E eu dizia:
"Cansei-me inutilmente, em vão
e por nada gastei as minhas forças".
Mas o meu direito está no Senhor
e a minha recompensa está no meu Deus.
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E agora o Senhor falou-me,
Ele que me formou desde o seio materno,
para fazer de mim o seu servo,
a fim de Lhe restaurar as tribos de Jacob
e reconduzir os sobreviventes de Israel.
Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor
e Deus é a minha força.
Ele disse-me então:

Deus:
Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob
e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Farei de ti a luz das nações,
para que a minha salvação
chegue até aos confins da terra.

Narrador: Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 138 (139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R. 14a)

Refrão: Eu Vos dou graças, Senhor,
porque maravilhosamente me criastes.
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Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser:
sabeis quando me sento e quando me levanto.
De longe penetrais o meu pensamento:
Vós me vedes quando caminho e quando descanso,
Vós observais todos os meus passos.

Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças
por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.

Vós conhecíeis já a minha alma
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado,
modelado nas profundidades da terra.
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Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos
(Actos 13, 22-26)

"João tinha proclamado, antes da vinda de Cristo..."

Naqueles dias, Paulo falou deste modo:
"Deus concedeu aos filhos de Israel David como rei,
de quem deu este testemunho:
'Encontrei David, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração,
que fará sempre a minha vontade'.
Da sua descendência, como prometera,
Deus fez nascer Jesus, o Salvador de Israel.
João tinha proclamado, antes da sua vinda,
um batismo de penitência a todo o povo de Israel.
Prestes a terminar a sua carreira, João dizia:
'Eu não sou quem julgais;
mas depois de mim, vai chegar Alguém,
a quem eu não sou digno
de desatar as sandálias dos seus pés'.
Irmãos, descendentes de Abraão
e todos vós que temeis a Deus:
a nós é que foi dirigida esta palavra de salvação".

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(cf. Lc 1, 76)

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

VTu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
irás à frente do Senhor a preparar os seus caminhos.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 1, 57-66.80)

«O seu nome é João».

Naquele tempo,
chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho.
Os seus vizinhos e parentes souberam
que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício
e congratularam-se com ela.
Oito dias depois, vieram circuncidar o menino
e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias.
Mas a mãe interveio e disse:
"Não, Ele vai chamar-se João".
Disseram-lhe:
"Não há ninguém da tua família que tenha esse nome".
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais,
como queria que o menino se chamasse.
O pai pediu uma tábua e escreveu:
"O seu nome é João".
Todos ficaram admirados.
Imediatamente se lhe abriu a boca e se lhe soltou a língua
e começou a falar, bendizendo a Deus.
Todos os vizinhos se encheram de temor
e por toda a região montanhosa da Judeia
se divulgaram estes factos.
Quantos os ouviam contar
guardavam-nos em seu coração e diziam:
"Quem virá a ser este menino?".
Na verdade, a mão do Senhor estava com ele.
O menino ia crescendo e o seu espírito fortalecia-se.
E foi habitar no deserto
até ao dia em que se manifestou a Israel.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética
Além da Virgem Maria Mãe de Deus, Nossa Senhora, de ne-

nhum outro santo a Igreja celebra o nascimento, a não ser São João,
chamado Batista, Batizador. Dele, Jesus fez o maior elogio jamais feito
pelo Salvador a alguém: "Em verdade vos digo que, entre os nascidos
de mulher, não surgiu nenhum maior que João, o Batista" (Mt 11,11).
Por isso solenidade de hoje!

Que lições, que meditações, que exemplos poderíamos colher
nesta Festa, tendo escutado a Palavra que nos foi anunciada? Sugiro-
vos três, que alimentem o coração, afervorem o desejo de colocar-se
ao serviço do Senhor e nos conduzam à herança eterna.

Primeiro. A primeira leitura da Liturgia nos fez escutar a profe-
cia de Isaías, colocando as palavras do profeta na boca de João Batista:
"O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha
mãe ele tinha na mente o meu nome... fez de mim uma flecha aguçada
e disse-me 'Tu és meu servo, em quem serei glorificado'" E o salmo de
meditação fez eco a tão bela ideia: "Senhor, vós me sondais e conheceis.
Fostes vós que me formastes as entranhas/ e no seio de minha mãe vós
me tecestes./ Até o mais íntimo me conheceis;/ nenhuma sequer de
minhas fibras ignoráveis,/ quando eu era modelado ocultamente,/ era
formado nas entranhas subterrâneas!" O que aparece aqui, caríssimos
em Cristo, é que viemos a este mundo não por acaso, não sem um
propósito. Somos todos fruto de um sonho de Deus, fomos todos miste-
riosamente chamados à vida: o Senhor pensou em nós, nos chamou,
nos plasmou - e aqui estamos! O nascimento que hoje celebramos, do
filho de Zacarias e Isabel, foi fruto do desígnio amoroso do Pai, que
pelo Filho Jesus e para o Filho Jesus, na força do Espírito Santo, plas-
mou João. Por isso seu nome é tão verdadeiro: "Iohanah", em hebraico:
Deus dá a graça! Ele mesmo, João, já é uma graça de Deus para seus
pais e para todos os que esperavam a salvação de Israel.

Hoje, quando um mundo insensível e descrente já não reconhece
que a vida é um mistério de amor, é um chamado de Deus, quantos são
abortados, quantos deixados de modo indigno e imoral no frio congela-
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mento dos laboratórios de procriação artificial: lá esquecidos, lá mani-
pulados em inaceitáveis experiências pseudo-científicas! Nós, caríssi-
mos, que ouvimos a Palavra santa de Deus; nós, que nos alegramos
com este nascimento, nunca esqueçamos: toda vida humana é sagrada
do primeiro ao último instante do nosso caminho terreno. É imoral, per-
verso e desumano um governo que reduz a questão do aborto a proble-
ma de "política pública". Um dia esses senhores irão prestar contas a
Deus. Será mesmo que Deus aceitará este argumento, que não passa
de disfarce para matar? Que o Senhor nos ajude a defender a vida, a
gritar por ela! Que o Senhor também nos dê a sabedoria para descobrir
e experimentar que a nossa vida - por quanto pobre e pequena - tam-
bém e preciosa! Que hoje eu me pergunte: Qual o propósito da minha
existência? Já o descobri? Já me conformei a ele? Vosso sou, Senhor,
de vós nasci e para vós nasci! Que quereis fazer de mim?

Segundo. Ainda que a vida nossa seja fruto do amor do Senhor,
isso não significa facilidades. João deveria preparar o caminho do Mes-
sias, do Cristo de Deus. E isto iria custar-lhe: "Eu disse: 'Trabalhei em
vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o Senhor
me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa'" O grande desafio
da nossa vida de crentes é viver na presença de Deus, é ser fiel à sua
santa vontade e à missão que ele nos confiou. Ser fiel à missão custou
a João: a dureza do deserto, as incompreensões dos inimigos, a trama
de Herodíades, a dificuldade de perceber a vontade Deus (basta recor-
dar João perguntando a Jesus: "És tu aquele que há de vir, ou devemos
esperar um outro?"- Mt 11,3) e, finalmente, o aparente abandono, o
aparente absurdo do silêncio de Deus, na solidão e na morte naquele
cárcere. O que manteve João fiel até o fim? A confiança no Senhor, a
capacidade de deixar-se guiar por Deus, sem querer ele mesmo con-
trolar sua vida! Grande João! Fiel João! Pobre de Deus, João! Que
exemplo para nós, tanta vez tentados a fazer da vida o que bem quere-
mos, como se nascêssemos de nós mesmos e vivêssemos para nós
mesmos! "Quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor! (Rm
14,8)"
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Terceiro. Certa vez São Paulo escreveu: "Nenhum de nós vive
para si..." (Rm 14,7) Desde o ventre materno, o Senhor chamou João
para ser o que prepara o caminho, o que vem antes, o "pré-cursor"
Toda a sua existência foi "precursar"! No terceiro evangelho isso apa-
rece de modo comovente: anuncia-se o nascimento de João e depois o
de Jesus; narra-se a natividade de João e a seguir a do Messias; apre-
senta-se o ministério de João e, após sua prisão, o do Salvador; final-
mente, narra-se a morte de João, prenúncio da morte do nosso Senhor!
Eis! Não é fácil não viver para si, não é fácil deixar que Outro seja o
centro! E, no entanto, como diz a segunda leitura, "João declarou: 'Eu
não sou aquele que pensais que eu seja! Depois de mim vem Aquele, do
qual nem mereço desamarrar as sandálias'"; "É necessário que ele cresça
e eu diminua!" Santo profeta João Batista: sendo humilde, foi o maior
dos nascidos de mulher; sendo totalmente preso à sua missão de modo
fiel e constante, foi livre de verdade; sendo todo esquecido de si e lem-
brado de Deus, foi maduro e feliz! Por isso mesmo, seu nome foi verda-
deiro e traduziu perfeitamente seu ser e sua missão: João, Iohanah:
Deus dá a graça. E a graça que, para seus pais, foi João no seu nasci-
mento, nas verdade era outra graça: a graça que Deus dá é Jesus, o
Messias; graça que João anunciou com seu nascimento, com sua vida,
com sua pregação e com sua morte!

Que este grande profeta, o maior do Antigo Testamento, do céu
interceda por nós, nascidos do Novo Testamento e, por isso, maiores
que João, o Grande Precursor! Amém.

Profissão de Fé
Pai – Queridos  filhos: Nós pais, queremos estar convosco, hoje e

sempre. Quando éreis pequeninos, trouxemos-vos aqui para
serdes batizados, como cristãos. Queremos que sejais cris-
tãos hoje e sempre. Por isso, estamos aqui para vos acom-
panhar na vossa Profissão de Fé.
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Mãe – Prometemos a  Deus que nos iremos esforçar por vos dar o
exemplo de pais cheios de Fé em Deus e de amor por vós.
Convosco iremos também professar a nossa e a vossa Fé, a
Fé de todos os filhos de Deus.

Adol – Querido Jesus: Tu disseste : "Deixai vir a Mim as crianci-
nhas, porque é delas o Reino dos Céus". Por certo neste dia
da nossa Profissão de Fé e Comunhão Solene, nos chamas
também para muito perto de Ti. Queremos estar contigo ó
Jesus. Sabemos que Tu vives e estás sempre connosco. Ó
Jesus: nós acreditamos em Ti, mas aumenta a nossa Fé!

Todos os Adolescentes:
Meu Deus,
creio firmemente
tudo o que Vós revelastes
e a Santa Igreja Católica nos ensina,
porque não podeis enganar-Vos,
nem enganar-nos.

Adol –  Sr. Padre: Depois de termos feito a nossa renúncia ao
mal, no início da Eucaristia, e perante estes nossos pro-
pósitos, aceite agora, como representante da Igreja, a
nossa Profissão Fé.

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

(Aguardar as respostas)
Pres. – Prometeis viver melhor a Fé que ides professar?
Adol –  Sim, prometo, com a graça de Deus.
Pres. – Então, como fizeram no dia do vosso Baptismo,

acendei as vossas velas,
símbolo da Luz que é Cristo a  iluminar-vos,
para fazerdes a vossa Profissão de Fé.

(Como no dia do baptismo, acendem a vela no Círio Pascal,
enquanto o órgão toca Creio em Jesus )
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Celebração da Fé
Pres. – Vamos queridos adolescentes, proclamar a nossa  Fé,

dizendo bem alto que somos cristãos.
No dia do vosso Baptismo,
os vossos pais e padrinhos responderam por vós.
Hoje sois vós mesmos que falais e dizeis o que quereis.
Respondei-me pois:
Credes em Deus Pai todo poderoso criador do Céu e
da Terra?

Todos – Sim, Creio.

Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Se-
nhor, que nasceu da Virgem Maria,  padeceu e foi se-
pultado, ressuscitou dos mortos e está á direita do Pai?

Todos – Sim, creio.
Pres. – Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na

Comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na res-
surreição da carne e na vida eterna?

Todos – Sim, creio.

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

Todos – Amén.

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

Os textos são lidos por alguns deles, intercalando com o refrão.)

Refrão: CREIO EM JESUS! CREIO EM JESUS!
É MEU AMIGO! MINHA ALEGRIA!
É MEU AMOR!
CREIO EM JESUS! CREIO EM JESUS!
É MEU SALVADOR!

1. Creio em Jesus Filho de Deus feito Homem,
que nos trouxe a Boa Nova da Paz.
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2.  Ele bateu  à minha porta
e convidou-me a partilhar Seu Pão.

3.  Creio em Jesus, meu Amigo!
Creio em Jesus. Ele está vivo. Aleluia!

4.  Creio em Jesus! Está ao meu lado!
Creio em Jesus, meu Salvador!

(Em  grupos de ____ vão frente ao altar, voltados para o povo, er-
guendo as velas. Depois apagam-nas e vão-nos colocar no lugar destinado
às mesmas. Segue-se a Oração dos Fiéis)

Oração Universal
Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:

Neste dia da Profissão de Fé
em que celebramos a Festa de S. João Baptista,
façamos subir até Deus
as súplicas da Igreja e da humanidade,
e imploremos com muita confiança:

«Ouvi, Senhor, a nossa súplica!»

1. Para que Deus confirme a santa Igreja na fé,
na esperança e na caridade,
até à vinda gloriosa de Cristo Salvador,
oremos, irmãos.

2. Para que os homens saibam acolher
os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos
e recebam em recompensa a vida eterna,
oremos, irmãos.

3. Para que os pais apreciem e respeitem
a vocação própria dos seus filhos
e estes não desprezem os conselhos dos seus pais,
oremos, irmãos.

4. Para que todos os recém-baptizados
alcancem a maturidade da fé
e vivam para Deus que os chamou,
oremos, irmãos.
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5. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai
perdoe as nossas faltas de bondade
e dê aos defuntos a companhia dos santos,
oremos, irmãos.

6. Para que as nossas comunidades paroquiais,
vivam na paz e na concórdia
e bendigam a Deus, que está nos céus,
oremos, irmãos.

7. Para que os nossos adolescentes da Profissão de Fé,
sejam fiéis aos compromissos baptismais
que hoje assumiram  por eles próprios,
oremos, irmãos.

Pres. – Senhor, vinde em nosso auxílio com a vossa graça,
para tomarmos a nossa cruz todos os dias,
Vos recebermos na pessoa dos mais pobres,
darmos de beber a quem tem sede
Vos amarmos acima de todas as coisas
e nos tornarmos dignos de Vós e da fé que professamos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na Unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

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

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

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar 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. – Trazemos ao Vosso altar, Senhor, os nossos dons

para celebrarmos condignamente
o nascimento de São João Baptista,
que anunciou a vinda do Salvador do mundo
e O mostrou já presente no meio dos homens.
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,
por Cristo nosso Senhor.
Ao celebrarmos hoje a glória do Precursor,
São João Baptista,
proclamado o maior entre os filhos dos homens,
anunciamos as vossas maravilhas:
antes de nascer, ele exultou de alegria,
sentindo a presença do Salvador;
quando veio ao mundo,
muitos se alegraram pelo seu nascimento;
foi ele, entre todos os Profetas,
que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo;
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nas águas do Jordão, ele batizou o autor do Batismo
e desde então
a água viva tem poder de santificar os crentes;
por fim deu o mais belo testemunho de Cristo,
derramando por Ele o seu sangue.
Por isso, com os Anjos e os Santos no Céu,
proclamamos na terra a vossa glória,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Deus, nosso Pai,

Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:
o amigo dos pequeninos e dos pobres.
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos
e como podemos amar-nos uns aos outros.

Ele veio para tirar do coração dos homens
toda a maldade que não nos deixa ser amigos,
que não nos deixa ser felizes.

Ele prometeu que o Espírito Santo
estaria connosco todos os dias,
para podermos viver da Vossa vida.

Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:
enviai o vosso Espírito Santo
para que este pão e este vinho
se convertam no Corpo e Sangue @ de Jesus,
nosso Senhor.

Na véspera da Sua morte,
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:
quando estava à mesa com os discípulos,
tomou o Pão,
fez uma oração para Vos dar graças;
depois partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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Em seguida, tomou o cálice com vinho,
fez de novo uma oração para Vos dar graças;
depois entregou o cálie 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.
E disse-lhes ainda:
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Pres. – Por isso, ó Pai, que sois tão bom,
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus,
e proclamamos o Mistério da Fé!

Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,
Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Deus nosso Pai,
Jesus entregou-Se nas nossas mãos
para ser agora a nossa oferta
e nos levar até junto de Vós.
Por isso, nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos e Vos damos graças.

Escutai-nos, Senhor nosso Deus;
dai-nos o Vosso Espírito de amor
a todos nós que participamos desta mesa santa
para ficarmos cada vez mais unidos na Vossa Igreja
com o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,  os bispos do mundo inteiro
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos de todos os nossos amigos
e também daqueles de quem não gostamos tanto.
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Lembrai-Vos daqueles que já partiram deste mundo
e recebei-os com amor na vossa glória.

Lembrai-Vos de todos nós,
que somos a Igreja de Cisto
para cantarmos os vossos louvores.

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.

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 dai ao nosso mundo a paz que o Vosso Filho trouxe,
e para a qual convidou aqueles que,
seguindo o Seu exemplo a transmitem no quotidiano,
para que, ajudados pela Vossa misericórdia,
nos tornemos mais acolhedores uns dos outros
e sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Vós estais sempre pronto
a acolher cada homem que Vos procura.
Não permitais que o nosso coração
se feche aos irmãos.
fazei de todos nós construtores de paz e unidade,
e vossos mensageiros, junto dos irmãos,
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.

Catequista – Agora recordemos um segundo momento da nossa
catequese, em que refletimos que a vida humana é
feita de escolhas para a construção do Reino. As
opções que tomamos devem convidar a optar por
Deus, com Jesus. Somos sal e luz… que eles este-
jam presentes no nosso abraço 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
e que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Catequista – O último momento da nossa catequese deste ano nos
ajudava a não esquecer que ser testemunhas é dar
conta do que contemplámos, experimentámos e
transformou a nossa vida. Não se trata de comuni-
car uma experiência qualquer, mas de transmitir,
com a palavra e a vida, a maravilha que é encon-
trar o Verbo da vida, que significa o próprio Jesus
na linguagem de S. João.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus,

que nos alimentastes à mesa do Cordeiro celeste,
concedei à vossa Igreja,
que se alegra com o nascimento de São João Baptista,
a graça de reconhecer
o autor do seu renascimento espiritual
n'Aquele cuja vinda ao mundo
foi anunciada pelo Precursor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Antes da Bênção Final
Mímica Sede Minhas testemunhas

Sede minhas testemunhas e parti.
Espalhai a Boa Nova com ardor.
Acolhei de mãos dadas construí
a civilização do amor. (bis)

"Vede como os meus irmãos estão morrendo 2 adolescentes sobem
De sede mesmo à beira da fonte. 2 adolescentes sobem
Dizei-lhe que Eu sou a sua vida, 2 adolescentes sobem
Parti para que o seu dia desponte." 2 adolescentes sobem

"Vede como está sofrendo o Meu Povo 2 adolescentes sobem
Da matéria fez seu deus e senhor. 2 adolescentes sobem
Dizei-lhes que Eu sou o seu caminho, 2 adolescentes sobem
Parti e chamai todos ao amor." 2 adolescentes sobem
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"Vede como impera o medo o vazio, 2 adolescentes sobem
como urge o homem novo renascer. 2 adolescentes sobem
Dizei ao mundo que Eu sou a verdade, 2 adolescentes sobem
Parti e daí sentido ao seu viver." 2 adolescentes sobem

"Se partes sentirás que eu estou contigo, 2 adolescentes sobem
Pousando sobre ti o Meu olhar. 2 adolescentes sobem
Serei a tua força o teu abrigo 2 adolescentes sobem
E o mundo que Eu sonhei vai começar." 3 adolescentes sobem

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

Pres. – 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 celebrais com alegria
a Profissão de Fé com Comunhão Solene,
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.

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




