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CATEQUESE PARA CRIANÇAS
(6-10 anos)

Hugo Gomes e Diác. João Vergamota

Aqui encontra apenas uma amostra de alguns desenhos para ajudar a uma
catequese sobre S. Pedro. Pode recolher estes desenhos em formato normal no
nosso sítio internet em: www.seminariodosolivais.org
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CATEQUESE PARA ADOLESCENTES

(11-14 anos)

Miguel Pereira e Hugo Gonçalves

1. Introdução
Esta catequese, direccionada para grupos de adolescentes, pretende

ajudar a despertar para a importância da fé na nossa vida. Pedro passou do
medo à fé, da dúvida à confiança e reconheceu que a Deus tudo é possível e
que se confiarmos n’Ele, pela fé, tudo podemos esperar. É importante que
sublinhemos que muitas vezes não vamos além do entusiasmo inicial que vem
pelo deslumbramento causado por um qualquer evento espectacular, desani-
mando logo que o primeiro vento abana a embarcação. Nesse momento é que
é fundamental voltarmo-nos para Cristo e gritarmos com humildade: «Salva-
me, Senhor!”.

2. Oração inicial
Senhor Jesus,
Tu que caminhaste sobre as águas
E chamaste a Pedro para que viesse ao Teu encontro
Dá-nos a confiança suficiente para nos aventurarmos a caminhar para Ti
E a firmeza da fé para não desanimarmos nos momentos difíceis.
Por Cristo Senhor nosso. Amén.

3.DoEvangelhodeNossoSenhorJesusCristosegundoSãoMateus–Mt14,22-33Depois,
Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para a outramargem, enquanto Ele despedia asmul-
tidões. Logo que as despediu, subiu a um monte para orar na solidão. E, chegada a noite, estava ali só. O
barco encontrava-se já a várias centenas de metros da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era con-
trário. De madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Ao verem-no caminhar sobre o
mar, os discípulos assustaram-se e disseram: «É um fantasma!» E gritaram com medo. No mesmo ins-
tante, Jesus falou-lhes, dizendo: «Tranquilizai-vos! SouEu!Não temais!» Pedro respondeu-lhe: «Se és Tu,
Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas.» «Vem» - disse-lhe Jesus. E Pedro, descendo do barco,
caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento, teve medo e, começan-
do a ir ao fundo, gritou: «Salva-me, Senhor!» Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse-
lhe: «Homem de pouca fé, porque duvidaste?» E, quando entraram no barco, o vento amainou. Os que se
encontravam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: «Tu és, realmente, o Filho de Deus!»
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4. Perguntas para reflectir e partilhar

- Jesus tinha estado a orar na solidão. Haverá alguma relação entre a oração
prolongada e solitária de Jesus, com as obras que realiza em seguida? A nossa
oração prepara-nos para os desafios e orienta as nossas acções? Costumas orar
a Deus perguntando-lhe qual o caminho que deves seguir, pedindo coragem e
inteligência para as tarefas que tens de realizar?

- Repara que Pedro, encorajado por Jesus, começou com sucesso a sua cami-
nhada sobre as águas e só começou a afundar-se quando sentiu a violência do
vento e teve medo. Como pede Pedro ajuda a Jesus e qual é o gesto de Jesus
que o resgata? Sentes que serias capaz de dizer o mesmo a Jesus? Jesus faria
do mesmo modo contigo?

- Os discípulos precisaram que Jesus realizasse um milagre espantoso diante
dos seus olhos para depois o reconhecerem e poderem dizer: “Tu és, realmen-
te, o Filho de Deus!”. Há muitas situações da nossa vida em que nos esquece-
mos de que Jesus está pronto a deitar-nos a mão para nos ajudar. Muitas vezes
isso não acontece através de um milagre espantoso, mas surge num conselho
dos nossos pais, dos professores, do catequista, do padre ou dos amigos. É
muito frequente surgir quando escutamos a Palavra de Deus. Todos os dias
acontecemmuitos milagres destes na nossa vida. Consegues identificar algum
momento em que isso aconteceu contigo?

- Acreditas que a Deus nada é impossível?

5. Pistas para compreender o texto

Neste episódio que acabámos de escutar, Jesus aproxima-se dos seus discípu-
los caminhando sobre as águas e diz-lhes: «Tranquilizai-vos, sou Eu; não
temais!». Também hoje Jesus se dirige a nós e a todos os homens e diz-nos: não
temais! Ainda que os ventos fortes sacudam a barca que é a Igreja e tornem
difícil a nossa vida, Jesus grita-nos: Tende coragem! Não duvideis! Cristo está
sempre connosco, disposto a estender a sua mão e a segurar-nos como fez com
o apóstolo Pedro quando a insegurança, a dúvida ou o medo ameaçarem afo-
gar o nosso entusiasmo e optimismo juvenis. Também nós podemos caminhar
sobre as águas sem irmos ao fundo, se mantivermos fixo o olhar n’Aquele que
nos chama pelo nome e nos diz: «Vem!». Esta é uma palavra que podemos
recordar sempre nos momentos de dificuldade, confiando que após a tempes-
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tade vem a bonança, e que podemos dizer com confiança que Jesus é o Senhor
da nossa vida, amigo fiel, salvador que está próximo, que nos ama e nos dá
vida e esperança. Não vos envergonheis de vos prostrar diante de Jesus tal
como fizeram os discípulos na barca quando amainou o vento dizendo-Lhe:
«És realmente o Filho de Deus». Pedro era, aqui, um homem simples, que não
percebia completamente tudo o que estava a acontecer com ele. Num primei-
ro momento, deslumbrado pela maravilha do que via Jesus fazer, teve coragem
e acreditou que podia fazer o mesmo, mas facilmente se apercebeu da sua
pequenez e duvidou. No momento seguinte Pedro pediu a ajuda de Jesus, gri-
tando «Salva-me, Senhor!». Pedro percebeu que pelas suas próprias forças
seria capaz de muito pouco e que só o braço forte do Senhor o podia susten-
tar naquele momento. Se tivermos fé em Deus, se nos abandonarmos nas Suas
mãos, Ele estenderá a mão e seremos salvos.

6. Desafios

- Podes falar com os teus pais e avós e perguntar se já experimentaram algu-
ma vez nas suas vidas o braço de Deus a salvá-los das águas. Pergunta-lhes se
já se voltaram para Deus com fé e se foram atendidos.

- Procura estar atento ao que vai acontecendo na tua vida. Procura entregar-
te com confiança ao cuidado de Deus. Verás que em muitos momentos a mão
de Deus está presente.
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Buéda Fixe
Começar com o cântico: À Tua Palavra (VitorDuro eVítorPalma)

Eu quero ser a luz
Eu quero ser o sal
Chamaste-me, Senhor!
E eu respondo: “Eis-me aqui”.
Eu quero ser a luz
Eu quero ser o sal
Tu deste-me a vida
E eu me entrego a Ti.
Este mundo anseia
Pela paz e a verdade
Uma terra que não salga
Um coração que não arde
Eu quero ser a luz
Que enfrenta
Com a força,
A coragem de vencer.

Á TUA PALAVRA

LANÇAREI AS MINHAS REDES

SEI QUE ESTÁS AOMEU LADO

E EU QUERO ARRISCAR POR TI

FAÇO-ME AO LARGO

SÓ EM TI EU CONFIO

E QUANDOME SENTIR CANSADO

É EM TEU REGAÇO QUE DESCANSAREI.

CATEQUESE PARA JOVENS
(15-19 anos)

Marcos Castro e Ricardo Ferreira
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Apresentação da actividade
Esta actividade pretende chamar à atenção para a realidade vocacional.
O texto bíblico aqui apresentado faz parte do princípio da vida pública de Jesus, relata o chama-
mento dos primeiros discípulos.
O texto bíblico serve para encontrar nos desafios lançados aos discípulos, aqueles que podem ser
também os desafios que nos são lançados hoje. Ou seja serve para nos levar a perceber que Jesus hoje
também chama!

Oração

Leitura do Evangelho de S. Lucas (5, 1-11)

1Encontrando-se junto do lago de Genesaré, e comprimindo-se à volta dele a multidão para
escutar a palavra de Deus, 2Jesus viu dois barcos que se encontravam junto do lago. Os pes-
cadores tinham descido deles e lavavam as redes. 3Entrou numdos barcos, que era de Simão,
pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se, dali se pôs a ensinar amultidão.
4Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo; e vós, lançai as redes para a
pesca.» 5Simão respondeu: «Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos;
mas, porque Tu o dizes, lançarei as redes.» 6Assim fizeram e apanharam uma grande quan-
tidade de peixe. As redes estavam a romper-se, 7e eles fizeram sinal aos companheiros que
estavam no outro barco, para que os viessem ajudar. Vieram e encheram os dois barcos, a
ponto de se irem afundando. 8Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: «Afasta-te
de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.» 9Ele e todos os que com ele estavam enche-
ram-se de espanto por causa da pesca que tinham feito; o mesmo acontecera 10a Tiago e a
João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão: «Não tenhas receio; de futuro, serás pescador de homens.»
11E, depois de terem reconduzido os barcos para terra, deixaram tudo e seguiram Jesus.

Pequenasreflexões(espontâneas)

Caminhada com os postos
Aqui a ideia é que depois de terem juntado vários grupos de catequese, se misturassem uns com os
outros e se constituíssem grupos mais pequenos, com gente dos diferentes grupos.
Cada grupo deveria ser entendida como uma barca. Cada uma dessas barcas (grupo) é desfiada a
fazer-se ao largo. Este “fazer-se” ao largo tem etapas que estão marcadas pela divisão em postos.
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A cada uma dessas barcas pode dar-se um número ou uma cor e uma folha, essa folha serve para eles
marcarem o percurso que forem fazendo. Esse percurso é marcado por perguntas relacionadas com
o texto, às quais têm de dar uma resposta. Tal percurso pretende desafiar a que cada grupo respon-
da de forma a poder partilhar com os outros…
Depois de feita a partilha do percurso, cada grupo é desafiado a colocar as suas respostas dentro de
uma só barca, que simboliza a barca de Pedro onde Cristo entrou, isto é, a Igreja. E como é à ima-
gem dessa barca que queremos viver, todos colocam as suas “barcas” (se for possível arranjar bar-
cas pequenas para colocar dentro da barca grande, isso seria o ideal), que são as ditas respostas ao
percurso proposto.

POSTO 1 – LC 5, 1-3
Cada um leva um barco (folha em branco, e o barquinho pequeno, ou então depois pode
fazer um barquinho pequeno com a folha das respostas colocando-o no fim dentro da barca
maior que deve ser uma barca que sirva de sinal visível e que lembre a actividade realiza-
da durante bastante tempo.)

Aquela gente queria escutar Jesus, o que é que os teria levado ali, porque
razão se sentiram cativados por Jesus?
Quais são os 3 verbos associados a Jesus nos versículos 1 a 3. Qual é a sua
ordem?
Jesus precisou de um barco para falar à multidão. Qual será o barco de que
Ele hoje precisa? Terás tu um barco de que ele precise?

NopostoexisteumJesuspara cadaum

POSTO 2 – LC 5, 4
Cada um leva uma Rede

1 – O que é fazer-me ao largo?
2 – Como posso fazer-me ao largo e que redes posso lançar?

POSTO 3 – LC 5, 5
Como é que respondo a Jesus? Faço a vontade d’Ele ou a minha?
Estou disposto a lançar as redes à palavra de Jesus?
POSTO 4 – LC 5, 6-7

1 – Quando é que eu percebi que lançar as redes às ordens de Jesus
tem como resultado algo que não posso abarcar? (lançar as redes a mando de
Jesus surpreende-nos, que surpresas já fomos experimentando na nossa vida?)

2 – Partilho com os outros a minha pesca (amigos, família….)? Dou do
Peixe que me deram?
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POSTO 5 – LC 5, 8
O que é que Pedro descobriu em Jesus ao ponto de cair aos seus pés?
O que eu já descobri em Jesus faz cair a seus pés?
POSTO 6 – LC 5, 9
Já tive oportunidade deme espantar com a vida daqueles que já caíram aos pés
de Jesus? O que é que me espantou neles?
Quais são os medos que me impedem de fazer como os que estavam na barca?
O que é ser pescador de Homens?
Posto 7 – Lc 5, 11
O que é que no meu dia-a-dia me impede de deixar tudo para seguir Jesus?
Quais são meus medos? Ou não tenho medos?

ORAÇÃO
Senhor ajuda-nos a entrar na tua barca e à tua Palavra lançar as redes. Faz-

nos perder os nossos medos para que possamos acolher a tua Vontade e assim nos
deixarmos espantar com os milagres que podes e queres fazer nas nossas vidas.
Preces (grupo e pessoais dirigidas ao tema):

- Devemos ter em atenção, primeiro que tudo aqueles que para nós são
testemunho dos que já entraram na barca de Cristo para lançar as redes. (exem-
plo: Papa, o nosso Bispo, o Nosso prior). Depois rezamos por aqueles que estão a
aprender a lançar as redes (Seminaristas, pré seminaristas…).

-Por fim rezamos por todos os que são desafiados a lançar as redes, ou seja
chamados a rezar por nós aqui! E a rezar para que os nossos medos e as nossas
dúvidas encontrem em Cristo Resposta.

-E por fim rezamos para que as vocações cresçam no meio de nós.
Pai-Nosso

Outra proposta para um tempo mais demorado, (por exemplo para um dia de
reflexão a propósito do dia de oração pelas vocações) seriam muito interes-
sante, fazer uma peça de teatro, com esta passagem bíblica.
Para melhor adaptar esta passagem bíblica, podemos com base nas resposta
dadas na fase anterior, construir uma peça de teatro onde os discípulos são
aqueles que foram respondendo às perguntas…
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CATEQUESE PARA ADULTOS
(a partir dos 20 anos)

Diác. Abílio Lucas , Diogo Correia e Diác. Élio Gomes

Tema: “lava-pés” – a figura de São Pedro

Textos bíblicos:
Jo 13, 3-15:
«Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe
pusera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da
mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois deitou água
na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha
que atara à cintura. Chegou, pois, a Simão Pedro. Este disse-lhe: «Senhor, Tu
é que me lavas os pés?» Jesus respondeu-lhe: «O que Eu estou a fazer tu não o
entendes por agora, mas hás-de compreendê-lo depois.» Disse-lhe Pedro:
«Não! Tu nunca me hás-de lavar os pés!» Replicou-lhe Jesus: «Se Eu não te
lavar, nada terás a haver comigo.» Disse-lhe, então, Simão Pedro: «Ó Senhor!
Não só os pés, mas também as mãos e a cabeça!» Respondeu-lhe Jesus: «Quem
tomou banho não precisa de lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós
estais limpos, mas não todos.» Ele bem sabia quem o ia entregar; por isso é que
lhe disse: ‘Nem todos estais limpos’. Depois de lhes ter lavado os pés e de ter
posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes: «Compreendeis o que
vos fiz? Vós chamais-me ‘o Mestre’ e ‘o Senhor’, e dizeis bem, porque o sou.
Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os
pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como Eu fiz,
vós façais também.»

Mt 20, 25-28; Mc 10, 42-45; Lc 22, 25-27:
Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os chefes das nações as governam
como seus senhores, e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja
assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o
vosso servo; e quem no meio de vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
Também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a
sua vida para resgatar a multidão.»
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Palavras de boas vindas

Oração

Leitura dos textos

Espaço de reflexão individual, em silêncio, sobre as leituras

Interrogar os catequisandos acerca do conteúdo dos textos, do que mais os tocou e como
lêem a existência, ou não, de paralelos entre os dois textos.

Responder às questões suscitadas e explicar, de modo genérico, em poucas palavras, o texto
base proposto (Jo 13, 3-15) e os pontos de contacto com o segundo texto, idêntico em todos os
sinópticos.

Passar à apresentação da catequese.

Reparai nos gestos de Jesus:
1 - tirou o manto – o manto, veste própria de um SENHOR; Jesus tira-o. Não
para ficar ao nível dos discípulos, mas para se humilhar perante eles e consti-
tuir-Se exemplo e modelo a seguir; exemplo de humildade, de pobreza.

2 - tomou uma toalha – a toalha para limpar as impurezas; não as suas, por-
que ELE era puro, mas dos seus discípulos. Não a impureza da alma, do espí-
rito, porque a esse nível eles se encontravam em comunhão com o seuMestre,
mas as impurezas próprias da terra, afastadas do alto, as impurezas sobre as
quais os pés caminham.

3 - começou a lavar os pés aos discípulos – ELE, o Mestre, o Senhor, em total
humildade a lavar os pés aos discípulos, e limpá-los de toda a imundície que
vem da terra, a torná-los puros desde a cabeça até aos pés.
4 - depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se
à mesa – de novo, com a veste de Senhor, ocupou o seu lugar à mesa e come-
çou a ensinar os discípulos acerca do significado do seu gesto.

5 - o exemplo – era demasiado evidente; uma espécie de testamento, de heran-
ça sob a forma de mandato: de simplicidade, de humildade e de caridade.
Fazei vós, uns aos outros (refere o texto), o que me vistes fazer, o que eu
mesmo vos fiz a vós. Mas esta expressão “uns aos outros” deve ser entendida
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para além dos discípulos entre si. É um mandato que Jesus alarga a todos
quantos os discípulos forem enviados a anunciar o evangelho. «Ide, anunciai o
evangelho, fazei discípulos, … » diz-lhes Jesus. Por isso, este mandato é também
hoje para nós, seus discípulos, onde quer que estejamos, em família, no traba-
lho, na escola, com os amigos, na vida em geral.

6 - de que forma? – basta que estejamos atentos, basta que abramos os olhos
à nossa volta, que abramos os ouvidos e escutemos quantos nos solicitam
ajuda e mesmo a tantos que não sabem pedir ajuda. O voluntariado sob varia-
das formas.

7 - o serviço – já falamos em humildade, em caridade (designação cristã do
verdadeiro Amor que é uma dádiva de Deus misericordioso), mas estes con-
ceitos devem ser mais que umas palavras bonitas. Sobretudo devem encerrar
uma atitude, um modo de estar na vida que identifique a pessoa para além do
seu ser pessoa, uma atitude que traduza o específico do cristão, o amor ao pró-
ximo; um amor que há-de conduzir-me até à oferta da minha vida pelo outro,
como Jesus.

PEDRO – rebeldia, impulsividade ou falta de compreensão

Quanto à incompreensão do gesto, não parece haver dúvidas.
Não era exclusivo de Pedro.
Num primeiro momento, dirigindo-se apenas a Pedro, o Senhor diz-lhe:
«o que Eu estou a fazer, tu não o entendes por agoramas hás-de compreendê-lo depois».
No entanto, logo a seguir o Senhor interroga todos os discípulos. Uma
interrogação que é mais do que simples pergunta; diríamos mesmo que é
uma afirmação sob a forma de pergunta, seguida da respectiva resposta
(evidenciando claramente que Ele sabia que os discípulos não tinham
entendido o gesto) ao referir:
«Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-meMestre e Senhor ……. Na verdade dei-vos
o exemplo para que, assim como Eu fiz, vós façais também.»
Eles não entendiam este, como tantos outros gestos do Senhor. Como
hoje, o Senhor revelava-se segundo a lógica de Deus Pai, a Sua própria
lógica e os discípulos, como nós, hoje, olhamos segundo a lógica mera-
mente humana, recorrendo demasiado aos olhos da carne, à razão e desse
modo dificultando a leitura do mundo segundo os olhos do coração,
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segundo o espírito do Pai que habita em nós.
Pedro, como sabemos de outros textos era um homem impulsivo, é verda-
de, mas a esta impulsividade esta recheada de desejo ardente de Deus.
Quando Pedro, de modo tão afirmativo diz a Jesus:
«Não! Tu nunca me hás-de lavar os pés!»
É o homem, o discípulo que ainda vestido de toda a humanidade, de modo
rebelde manifesta a sua indignação pela atitude do seu Mestre. Pedro
alguma vez terá admitido lavar, ele mesmo, os pés aos seus irmãos?
Mas a partir de agora ele saberá retirar do exemplo do Senhor o ensina-
mento que lhe está subjacente; que ficou para ele e nos foi legado também
a cada um de nós.
Só assim seremos sereis meus discípulos, diz o Senhor: «se vos amardes uns
aos outros …. e…. se fizerdes o que vos mando.»
Cada um de nós, configurado com Cristo pelo baptismo, portador do
mesmo Espírito que o Pai derramou sobre Ele, é hoje, no concreto da sua
vida a ter este gesto:

Deixar-se purificar pelo amor do Senhor
Procurar configurar a sua vida com a de Jesus
Praticar junto de cada irmão gestos de humildade conformes com o Evangelho

14 Suplemento Digital - Novellae Olivarum



VIGÍLIA DE ORAÇÃO
EM TORNO DA FIGURA DE S. PEDRO

Carlos Pinto, Fernando Santos e Samuel Costa

Esta Vigília de Oração destina-se a ser vivida em ambiente de paróquia, ou com uma outra assem-
bleia cristã de várias idades e em diferentes etapas de vida cristã. Por esta razão, pretende ser bas-
tante geral e abrangente. Obviamente, certos aspectos aqui apresentados podem e devem ser revis-
tos, alterados ou enriquecidos segundo as características da assembleia que nela participa. O tema
desta Vigília gira em torno da figura de S. Pedro, tal como ela nos aparece relatada nos Evangelhos.
Foca-se sobretudo na purificação da fé que este apóstolo vai vivendo na sua relação com Jesus, e com
o apelo à missão que Cristo lhe faz.

Início
- Pequeno cântico inicial.

Sugestões:
Meu Senhor, eu vos amo CECII 46

Cantarei ao Senhor - Taizé
- Sinal da cruz.
- Palavras de boas-vindas do presidente/animador da Vigília.

(Sugestão:)
Pode-se enriquecer este momento de introdução

com uma apresentação power-point, que se encontra em
www.seminariodosolivais.org

ReflexãoemtornodaPalavradeDeus

- Primeira leitura, Jo 6, 59-69: Reacção dos discípulos e dos apóstolos ao “dis-
curso do Pão da Vida”.
- Reflexão acerca da leitura, pelo presidente/animador. Deve-se ter em conta
que esta reflexão deverá acabar introduzindo-se o momento que se segue:

Proposta concreta de reflexão pessoal: distribuem-se a cada um dos pre-
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sentes na assembleia pequenas folhas, onde figure a questão:
Jesus tem, por vezes «palavras insuportáveis». Perante esta realidade, consigo
dizer: «A quem iremos, só Tu tens Palavras de Vida Eterna», ou abandono o
Senhor?
- A meditação deverá ser acompanhada por cânticos.

Sugestões:
Senhor, eu creio que sois Cristo CECII 42

Eu confio, Senhor CECII 39
De noche – Taizé

Senhor Jesus, Tu és Luz do mundo – Taizé
Minha alma descansa em paz no Senhor – Taizé

OConfrontocomCristoVivo
- Se for possível e oportuno, expõe-se neste momento, solenemente, o
Santíssimo Sacramento. O presidente/animador introduz este momento,
explicando a importância do confronto com Deus. Por isso, tal como Pedro,
somos convidados a encontrar-nos com Cristo Vivo, que se encontra presen-
te na Eucaristia. Caso não se exponha o Santíssimo de forma solene, a vigília
poderá prosseguir diante do sacrário.

Exposição do Santíssimo – sugestões:
A Vós, ó Verbo Eterno NCT 601

Ubi Caritas – Taizé

- Diante do altar (ou do sacrário), estão colocados dois cestos: um maior,
vazio, e outro menor, com pequenos papéis onde estão escritas pequenas fra-
ses retiradas da Sagrada Escritura. O presidente/animador convida os presen-
tes a aproximarem-se e a colocar no cesto maior o papel que estiveram a escre-
ver (com a sua intenção). Simultaneamente, retiram um dos papéis do cesto
menor.

Sugestões de passagens bíblicas:
Sl 27 (26), 1; Is 49, 1

Mt 22, 37-39; Jo 12, 24; Rm 8, 28

- Este tempo de adoração deverá ser animado por cânticos.
Sugestões:

A Vós, ó Verbo Eterno NCT 601
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OCordeiro que foi imolado CECII 144
Meu Deus, eu creio

Nada te perturbe, nada te espante – Taizé
Permanece junto de mim – Taizé

Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito – Taizé
- O presidente/animador da Vigília propõe então que se reze pelas intenções
da assembleia presente, da Igreja e do mundo. Pode-se seguir um esquema
típico de Oração Universal, ou com orações espontâneas, rezando-se em espe-
cial por aqueles que não crêem, os que atravessam dúvidas de fé, etc. Termina-
se com a oração conjunta do Pai-Nosso.
- Cântico de louvor ao Santíssimo

Sugestões:
Tantum Ergo NCT 171

Laudate Dominum – Taizé
- Bênção e reposição

Conclusão
- O presidente/animador despede a assembleia, da forma habitual, e convida
os presentes a um tempo de confraternização, à saída (podem-se preparar uns
bolos e umas bebidas…).

Para a saída – sugestões:
Ide por todo o mundo NCT 355

O reino de Deus é um reino de paz – Taizé
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