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Domingo da Santíssima Trindade
(A melhor Comunidade)

Festa do Pai Nosso
1.ª Leit. – Deut 4, 32-34. 39-40;
Salmo – Sal 32, 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Rom 8, 14-17;
Evangelho – Mc 28, 16-20.

A Festa que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se
esconde por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a con-
templar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os
homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus da relação, empe-
nhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu Povo. É um Deus
que vem ao encontro dos homens, que lhes fala, que lhes indica caminhos
seguros de liberdade e de vida, que está permanentemente atento aos proble-
mas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que
nos oprime e para nos oferecer perspectivas de vida plena e verdadeira.

A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus em quem
acreditamos não é um Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel
de Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade aos dramas dos
homens; mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada da huma-
nidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e definitiva.

No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o
convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua pro-
posta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os
homens e mulheres, sem excepção, o convite de Deus para integrar a comu-
nidade trinitária.



— 4 —

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. – Meninos e meninas,
lembram-se de Jesus vos ter dito
que onde estiveram dois ou três reunidos em Seu nome,
Ele está no meio deles?
Pois bem, hoje e aqui, somos muitos mais que dois ou três.
Além de vós estão os vossos pais e familiares,
e muitas outras pessoas, amigas de Jesus como vós.
Todos juntos somos a Igreja de Cristo, ou a familia de Deus.
Todos rezámos a Deus nosso Pai,
e por isso, somos todos irmãos e irmãs.
Hoje queremos fazer festa convosco,
a Festa do Pai Nosso,
porque vós, durante o ano, aprendeste
a oração mais bonita que temos.
Para sermos mais amigos de Jesus,
verdadeiros filhos de Deus
e amigos uns dos outros,
peçamos perdão das nossas maldades, dos nossos pecados.

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.
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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...
Oração Colecta

Pres. – Deus Pai,
que revelastes aos homens o vosso admirável mistério,
enviando ao mundo a Palavra da verdade
e o Espírito da santidade,
concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé,
reconheçamos a glória da eterna Trindade
e adoremos a Unidade na sua omnipotência.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Quatro crianças, juntamente com um catequista, colocam-se em frente ao altar
cada uma com uma peça do puzzle (catequista ao meio com 2 crianças de cada
lado). À medida que vão dizendo as frases levantam a peça para que todos a
possam ver e no final colocam a peça no coração.
Criança 1 - É bom obedecer como Jesus fazia.

Coloca a peça com a palavra OBEDECER no coração
Criança 2 - É bom nunca mentir mas dizer a verdade.

Coloca a peça com a palavra VERDADE no coração
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Criança 3 - É bom olhar para os outros e a todos respeitar
Coloca a peça com a palavra RESPEITAR no coração

Criança 4 - É bom poder amar como ama Jesus.
Coloca a peça com a palavra AMAR no coração

Catequista – Chegou o momento em que vamos escutar a Palavra de Deus
que se encontra escrita no grande livro Sagrado que chamamos
de Bíblia, tal como aconteceu nas nossas catequeses ao longo do
ano. “Escutai-O”

Catequista coloca a última palavra no coração (ESCUTAI-O),
e voltam todos para o banco.

Leitura do Livro do Deuteronómio (Deut 4, 32-34.39-40)

«O Senhor é Deus, no alto dos céus e cá em baixo na terra, e não há outro»

Moisés falou ao povo, dizendo:
«Interroga os tempos antigos que te precederam,
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra.
Dum extremo ao outro dos céus,
sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa?
Ouviu-se porventura palavra semelhante?
Que povo escutou como tu a voz de Deus
a falar do meio do fogo
e continuou a viver?
Qual foi o deus que formou para si
uma nação no seio de outra nação,
por meio de provas, sinais, prodígios e combates,
com mão forte e braço estendido,
juntamente com tremendas maravilhas,
como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egipto,
diante dos vossos olhos?
Considera hoje e medita no teu coração
que o Senhor é o único Deus,
no alto dos céus e cá em baixo na terra,
e não há outro.
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Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos,
que hoje te prescrevo,
para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti,
e tenhas longa vida
na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.6.9.18.19.20.22 (R. 12b)

Refrão: Feliz o Povo que o Senhor escolheu para Sua herança.

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

A palavra do Senhor criou os céus,
o sopro da sua boca os adornou.
Ele disse e tudo foi feito,
Ele mandou e tudo foi criado.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.



— 8 —

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 14-17)

«Recebestes o Espírito de adopção filial, pelo qual exclamamos: 'Abá, Pai’»

Irmãos:
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus.
Vós não recebestes um espírito de escravidão
para recair no temor,
mas o Espírito de adopção filial,
pelo qual exclamamos: «Abba, Pai».
O próprio Espírito dá testemunho,
em união com o nosso espírito,
de que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, também somos herdeiros,
herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo;
se sofrermos com Ele,
também com ele seremos glorificados.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Ap 1,8)

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

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
ao Deus que é, que era e que há-de vir.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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@ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
(Mc 28, 16-20)

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»

Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia,
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara.
Quando O viram, adoraram-n’O;
mas alguns ainda duvidaram.
Jesus aproximou-Se e disse-lhes:
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.
Ide e fazei discípulos de todas as nações,
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei.
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Terminado o tempo pascal com a Solenidade de Pentecostes, a liturgia

celebra a Santíssima Trindade. Após proclamar nos santos mistérios que o Pai
entregou o Filho por amor ao mundo na potência do Espírito Santo e, no mes-
mo Espírito Eterno, o ressuscitou dos mortos para nossa salvação, a Solenida-
de de hoje é um modo que a Igreja encontra para louvar, engrandecer e adorar
na proclamação exultante, o amor sem fim da Trindade Santa.

Estejamos atentos: por confessar a fé na Santissima Trindade, os cristãos
têm um modo absolutamente original de compreender Deus. Os judeus sabem
que Deus é um só; aquele que os arrancou da terra do Egisto, da casa da
servidão. Ouvimos falar dele na primeira leitura: “Reconhece hoje e grava
em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo
na terra, e que não há outro além dele”. Os muçulmanos afirmam que não
há outro Deus a não ser o único Deus de Abraão. Neste sentido, esta é tam-
bém a nossa fé. Deus é um só, uma Essência eterna, infinita, omnipotente,
imutável. Deus é absolutamente um, que não pode ser multiplicado nem divi-
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dido: ele é Amor todo inteiro, inteiro na Beleza, inteiro na Infinitude, inteiro na
Omnipotência e na Omnipresença. Como os judeus e como os muçulmanos
nós confessamos firmemente que só há um Deus, absolutamente uno, Senhor
do céu e da terra, diferente e para além de tudo quanto existe, de tudo quanto
possamos compreender e imaginar.

No entanto, contemplando Jesus Ressuscitado, glorificado, divinizado na
sua natureza humana por obra do Espírito de Deus, nós proclamamos com o
Novo Testamento e todas as gerações cristãs, que o nosso Salvador é Deus
bendito pelos séculos, enviado pelo Pai, que é Deus, para nossa salvação;
enviado na potência do Espírito que é também divino e divinizante, Paráclito
que não é algo de Deus, mas Alguém de Deus, uma Pessoa, na qual o Pai
ressuscitou o Filho Jesus e, habitando em nós, dá testemunho da divindade do
Pai e do Filho, enche-nos de vida divina, guia-nos, sustenta-nos, ilumina-nos.
As palavras de São Paulo, na segunda leitura, davam testemunho das Três
pessoas divinas: do Pai que enviando a nós o Espírito do Filho nos faz filhos no
bendito e único filho Jesus. Eis o que dizia o Apóstolo: “O próprio Espírito se
une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se
somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cris-
to”... Então, eis a nossa fé, que transborda a humana lógica, transcende o
balbuciar da nossa pobre linguagem, ultrapassa os nossos limitados e tateantes
paradigmas: Deus é um só, absolutamente. Enquanto a natureza humana, apesar
de genericamente uma só, se multiplica nos indivíduos humanos, a natureza
divina é absolutamente una, indivisível e imultiplicável, una não só genérica,
mas também numericamente; e, no entanto, essa natureza é, ao mesmo tempo
e perfeitamente, Pai, Filho e Santo Espírito. A natureza divina está toda no Pai
e, incompreensivelmente, toda no Filho e, ainda, toda no Espírito Santo. A
unidade em Deus é incompreensível, absolutamente perfeita e eterna. Assim
sendo, em Deus não há três vontades iguais, mas uma só vontade; não há três
poderes iguais, mas um só poder, não há três consciências iguais, mas uma só
consciência. Mais uma vez: Deus é absolutamente UM! E, no entanto, os três
divinos são absolutamente diversos: só o Pai gera, só o Filho é gerado, só o
Espírito é a própria Geração; só o Pai é o Amante, só o Filho é o Amado, só o
Espírito é o Amor.
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E neste amor que circula de modo eterno, perfeito e feliz, o Pai, eterno
Amante, tudo criou através do Filho, eterno Amado, na potência do Espírito
Santo, eterno Amor. E, por isso, o mundo existe, as estrelas brilham, a vida
brota e, sobretudo, nós existimos. Vimos do Pai, pelo Filho, no Espírito; vive-
mos no Pai pelo Filho no Espírito; vamos para o Pai, através do Filho no
Espírito, Trindade Santa, nossa vida e plenitude eterna. É assim que os cris-
tãos confessam o seu Deus como eterno amor, amor vivo e circulante que,
gratuita e livremente, se derrama sobre o mundo e sobre a nossa vida. De
facto, nós conhecemos o amor de Deus e sua vida íntima porque o Pai amou
tanto o mundo, a ponto de enviar o seu Filho e, pelo Filho, derramou no nosso
coração o Espírito do Filho que, em nós, clama Abbá, Pai. Por isso, podemos
dizer que Deus é amor e, quem não ama, não conhece a Deus! E toda esta
vida divina,  é-nos dada desde o Batismo, quando fomos mergulhados no nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo; e cresce em nós em cada dia, nos
sacramentos e na vida cristã, preparando-nos para o nosso destino eterno:
plenos do Espírito, sermos totalmente inseridos em Cristo e n’Ele configura-
dos, para contemplar eternamente o Pai!

Oração Universal

Pres. – Caríssimos irmãos e irmãs:
Elevemos a nossa oração a Deus Pai,
que revelou ao mundo o seu grande amor
no dom do Filho e do Espírito Santo,
e digamos cheios de confiança:

«Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-nos»

1. Pelas Igrejas do mundo inteiro
que acreditam no mistério da Santíssima Trindade,
para que vivam na Comunhão de onde nasceram,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

2. Pelos governantes e legisladores,
para que não ponham obstáculos à liberdade
a que Deus chama os homens pelo seu Espírito,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
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3. Por todos os povos e nações da terra,
para que recebam a palavra de Deus e o Baptismo
e reconheçam em Jesus Cristo o Salvador,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

4. Por todos aqueles que vivem no sofrimento,
envolvidos por conflitos ou por doença,
para que sintam a graça e a consolação do Espírito Santo,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

5. Pelos membros da nossa comunidade paroquial,
para que, guardando os mandamentos do Senhor,
tenham longa vida e encontrem a felicidade,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

6. Pelas crianças da Catequese e seus catequistas,
para que, conhecendo melhor o mistério trinitário,
dêem testemunho dele com a vida,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

7. Pelas crianças que vão receber o Pai Nosso,
para que o rezem todos os dias e, confiando-se assim a Deus nosso Pai,
cresçam na fé e no amor, manifestado no perdão.
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

8. Pelos seus pais e familiares,
para que sejam para os seus filhos modelos de fé
e os levem a reconhecer como Deus tanto nos ama.
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

Pres. – Deus Pai, clemente e compassivo,
lento para a ira e rico de misericórdia,
que, por vosso Filho, nos enviastes o Espírito Santo,
ouvi as orações do vosso povo
e dai-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos.
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. – Santificai, Senhor, os dons

sobre os quais invocamos o vosso santo nome
e, por este divino sacramento,
fazei de nós mesmos uma oblação eterna para vossa glória.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

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

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte:
Com o vosso Filho Unigénito e o Espírito Santo,
sois um só Deus, um só Senhor,
não na unidade de uma só pessoa,
mas na trindade de uma só natureza.
Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória,
nós o acreditamos também,
sem diferença alguma,
do vosso Filho e do Espírito Santo.
Professando a nossa fé
na verdadeira e sempiterna divindade,
adoramos as três Pessoas distintas,
a sua essência única e a sua igual majestade.
Por isso Vos louvam os Anjos e os Arcanjos,
os Querubins e os Serafins,
que Vos aclamam sem cessar,
cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.



— 15 —

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos, e a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.
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Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo @ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.
E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

De igual modo,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo:

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

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

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!
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Pres. – Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação
que preparastes para a Vossa Igreja;
e concedei, por vossa bondade,
a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice,
que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,
sejamos em Cristo uma oferenda viva
para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,
de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:
o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge
e todos os Bispos e ministros sagrados,
os membros desta assembleia, todo o vosso povo santo,
e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também
dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo
e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do Céu,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,
os Apóstolos e todos os Santos,
para que, no vosso reino,
com a criação inteira liberta do pecado e da morte,
cantemos eternamente a vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
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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

(à medida que as crianças vão dizendo cada frase do Pai Nosso
vão subindo ao altar)

Criança – Chegou agora a hora de mostrar a toda a comunidade que
durante este ano, as nossas catequistas ensinaram o que
queria dizer cada bocadinho da bela oração que é o Pai-
Nosso.

Catequista – “Estando Jesus em oração, em certo lugar, quando acabou, um
dos discípulos pediu-Lhe:”

Criança – “Senhor, ensina-nos a rezar!”
Criança – “Disse-lhes então Jesus:”
Catequista – “Quando rezardes dizei:
Criança – Pai-nosso
Catequista – quer dizer que Deus é o nosso Pai, o Pai de todos nós.
Criança – Que estais nos Céus
Catequista – quer dizer que Deus vê-nos sempre e está em todo o lado.
Criança – Santificado seja o Vosso nome
Catequista – quer dizer que nós devemos louvar sempre a Deus porque Ele

fez todas as coisas para nós e por isso, mais do que ninguém mere-
ce todo o nosso louvor.

Criança – Venha a nós o Vosso reino
Catequista – quer dizer que nós queremos viver sempre como filhos de Deus

e fazer parte da sua família.
Criança – Seja Feita a vossa Vontade
Catequista – quer dizer que devemos fazer sempre a vontade de Deus por-

que Ele sabe o que é melhor para nós.
Criança – Assim na terra como no Céu
Catequista – quer dizer que devemos fazer a vontade de Deus neste mundo,

para podermos fazer da terra um pedacinho do Céu.
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Criança – O Pão-nosso de cada dia nos dai hoje
Catequista – quer dizer que pedimos ao Pai do céu tudo o que nos faz falta

para crescermos e sermos felizes.
Criança – Perdoai-nos as nossas ofensas.
Catequista – quer dizer que Deus nos pode perdoar as coisas más que faze-

mos.
Criança – Assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido
Catequista – quer dizer que também nós devemos perdoar sempre a quem

nos faz mal.
Criança – e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal.
Catequista – quer dizer que, às vezes, nós fazemos o mal, mas Deus pode

ajudar-nos a não fazer o mal.

Pres. – Agora vejo que já compreendem a oração. Por isso, amigui-
nhos, vamos mostrar a toda a comunidade como juntos conse-
guimos proclamar a oração que Jesus nos ensinou: (cantado),

Pai Nosso (entoamos o cântico com gestos:
Pai Nosso, em ti cremos. Pai Nosso te oferecemos, nossas mãos, de irmãos…

e ao rezar o Pai Nosso damos as mãos)

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 tempo a paz que o Vosso Filho prometeu
e que é obra do Vosso Espírito.
Pela vossa misericórdia, livrai-nos do pecado,
da dúvida e da indiferença
e enchei-nos da vossa vida divina
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal,
que viestes ao mundo
 para vivermos na graça
de uma comunhão fraterna:
fazei da Vossa Igreja

 um lugar de partilha e comunhão
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.
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Ação de Graças

Pres. – A família constrói-se com:

Mãe – AMOR
Pai – Se os filhos se sentem amados, se sentem tranquilos e se interessam por

agradecer aos seus pais.

Mãe – SABEDORIA
Pai – Para educar os filhos na responsabilidade e na liberdade.

Mãe – PACIÊNCIA
Pai – Para ensinar-lhes sem obriga-los e reprimir.

Mãe – CONFIANÇA
Pai – Para lhes transmitir bons sentimentos e dar forma à sua personalidade.

Mãe – FÉ
Pai – Para dar-lhes alento e coragem nas dificuldades.

Mãe – VALOR
Pai – Para aceitar as suas opções.

Mãe – DIÁLOGO
Pai – Para partilhar alegrias e tristezas.

Mãe – TESTEMUNHO
Pai – Porque os pais são modelos que os filhos imitam.

Mãe – ORAÇÃO
Pai – No diálogo com Deus porque dá sentido a vida, mesmo nos momentos

de fracasso.

Mãe – PERSEVERANÇA
Pai – Para cumprir dia a dia a difícil missão de sermos pais.

Ambos – Que neste dia de festa
cada família procure arrumar a sua casa,
à imagem da casa de Nazaré:
José, Maria e Jesus.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima

e na sua indivisível Unidade,
concedei-nos, Senhor nosso Deus,
que a participação neste divino sacramento
nos alcance a saúde do corpo e da alma.
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. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

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

R.: Amén.

Catequista – Deus Pai que dá a vida e cuida de nós merece toda a nossa
gratidão e louvor. A oração do Pai-nosso, significa que esta oração
não é só para memorizar e rezar, mas é também para viver. Foi por
isso que Jesus nos entregou esta oração. Recebê-la hoje, numa cele-
bração, é sinal de que assumimos a dignidade e exigência de sermos
filhos de Deus e irmãos uns dos outros.
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Pres. – Recebei o Pai Nosso,
a Oração que Jesus nos ensinou.
Rezai-a todos os dias
em sinal de Amor ao Pai do Céu!

Crianças – Assim prometo, com a ajuda de Deus!

O Pároco, entrega os diplomas do Pai-Nosso

Pres. – Oremos irmãos a Deus nosso Pai, por estas crianças
a fim de que, iluminadas pela fé,
perseverem sempre na Oração.

(neste momento os meninos inclinam a cabeça):

Pres. – «Deus todo-poderoso e eterno,
que por vosso Filho ensinastes os homens
a chamar-Vos nosso Pai,
derramai sobre estas crianças
o vosso Espírito de adopção filial
para que fiéis às palavras de Jesus Cristo
vos invoquem sempre com verdadeira fé.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

R.: Amén.

Um Lar incandescente!...
Um “Braseiro de Amor",
que tem como característica comunicar-se
e tornar-nos participantes do seu Amor,
da sua Vida.
Na família.., no trabalho..., na rua...
tornemo-nos verdadeiros “lares de amor”,
à imagem da Trindade!

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




