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1 
SAUDAÇÃO 

 
 

A PALAVRA DE DEUS CHAMA 
 
 Queridos amigos 
 Quase todos viram e se interrogaram sobre dois grandes painéis 
em encruzilhadas de caminhos dizendo " A PALAVRA DE DEUS CHAMA" - 
"A Visitação da Palavra peregrina em terras de Ribamar e de Santa 
Bárbara" - de 6 a 20 de Dezembro. 
 
 À Palavra de Deus escrita chamamos-lhe Bíblia. Mas verdadeiramente 
para nós a Palavra de Deus é a Pessoa que se revelou em Jesus Cristo. 
 
 “A Palavra de Deus chama” desde o princípio: 
- Chama à vida: “No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a terra era 
informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o espírito de Deus movia-se sobre a 
superfície das águas. Deus disse: “Faça-se a luz.” E a luz foi feita... Deus disse: 
“Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança... Abençoando-os, Deus 
disse: “Crescei e multiplicai-vos...” (Gn.1,1-3, 26 e 28).   
- Chama para advertir o homem, quando erra: “O Senhor disse a Caim: “Onde está 
o teu irmão Abel ?”... “Que fizeste?” (Gn. 4, 9-10) 
- Chama Abraão a ser pai dos crentes: “O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua 
terra...”  (Gn. 12, 1...); e de quem S. Paulo regista, em Rom.4,17: “Conforme está 
escrito: Fiz de ti o pai de muitos povos. Pai diante daquele em quem acreditou, o 
Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência o que não existe.” 
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 É a Palavra de Deus que cria e faz existir tudo o que quer. “Por Ela é que 
tudo começou a existir”.  E, como a conservação é uma contínua criação, a Palavra 
está presente e continua a criar. S. João usa dois termos: a Palavra é a vida e a luz 
dos homens. É a vida: é a fonte da vida. É a luz dos homens: é aquela que revela o 
sentido da nossa vida, que nos indica o caminho a percorrer. “Luz para os meus 
passos, Senhor, é a tua Palavra”. 
 A Palavra fez-se Homem. Esta palavra de Deus, que é uma pessoa que 
vive desde sempre unida a Deus como Filho ao Pai, veio para o meio de nós.  
 A todos aqueles que a receberam, àqueles que crêem no seu nome, 
deu o poder de se tornarem filhos de Deus; porque o Filho de Deus é um só, o 
Verbo, a Palavra. A quantos, porém, O receberam deu o poder de tornar-se filhos 
de Deus, participantes na vida divina do Filho, mediante uma enxertia divina. 
 Há, porém, um problema que diz respeito a cada um de nós: a enxertia na 
vida divina aconteceu no baptismo por acção do Espírito Santo, quando éramos 
bebés. Mas quando crescemos e nos tornámos adultos confirmámos e assumimos 
essa enxertia ? Acolhemos Cristo ? Ou seja: decidimos livre e conscientemente 
viver como Ele nos ensinou ?  Acreditamos verdadeiramente no seu nome ? Isto é: 
acreditámos no seu amor e confiámo-nos ao seu amor ? Ou afastámo-nos da 
Igreja, nossa Mãe que alimenta a Fé, e vivemos de facto como se não fôssemos 
baptizados ? 
 Desejo encontrar o sentido profundo da minha existência ? Quem sou ? 
De onde venho ? Para onde vou ? Que sentido tem a minha vida ? 
 Um “dia” Deus chamou Moisés à montanha do Horeb (Ex. 3,1...) e disse-
lhe: “Eu vi a opressão do meu povo que está no Egipto... Eu te envio e faz sair do 
Egipto o meu povo”. Moisés conduziu o povo pelo deserto e Deus chamou-o ao 
monte do Sinai (Ex. 19, 1 a 20,21) para fazer uma aliança constituindo um povo 
santo para Ele e deu-lhe a Lei – código da Aliança – os 10 Mandamentos 
 Um “dia” Jesus subiu a um monte (Mt. 5, 1...) e propôs aos seus 
discípulos as Bem-aventuranças, a Lei da Nova Aliança. Reúne as grandes linhas do 
ensinamento moral do Senhor que deve orientar as nossas vidas e tornar-se a 
nossa norma de vida, porque nos revela a vontade do Pai. Jesus revelou-nos um 
novo rosto de Deus: Deus é amor. Por isso, a vontade do Pai exige de nós uma 
existência de amor. 
 A Palavra de Deus chama-te !  
 

      

 

O "Verbo" é a "Palavra" 
 
No princípio era o Verbo (= a Palavra) 
e o Verbo estava com Deus 
e o Verbo era Deus. 
No princípio, Ele estava com Deus. 
Tudo se fez por meio d’Ele 
e sem Ele nada foi feito. 
N’Ele estava a vida 
e a vida era a luz dos homens. 
A luz brilha nas trevas 
e as trevas não a receberam. 
O Verbo era a luz verdadeira, 
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. 
Estava no mundo 
e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. 
Veio para o que era seu 
e os seus não O receberam. 
Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome, 
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 
Estes não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. 
E o Verbo fez-Se Homem e veio habitar connosco. 
Nós vimos a sua glória, 
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, 
cheio de graça e de verdade. 
                                      Palavra da salvação. 

 
 (Jo 1, 1-5.9-14) 
Evangelho da Missa do Dia de Natal 

Ler as Notas de rodapé da Bíblia de Jo. 1,1-14, 
nas últimas Edições da Difusora Bíblica 
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A Visitação d’A PALAVRA 
 
«Bendito o Senhor, Deus de Israel, 
que visitou e redimiu o seu povo 
e nos deu um Salvador poderoso 
na casa de David, seu servo, 
conforme prometeu pela boca dos seus santos, 
os profetas dos tempos antigos; 
 
graças ao coração misericordioso do nosso Deus, 
que das alturas nos visita como sol nascente, 
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte 
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.» 
(Lc. 1, 68...) 
 

 

 
2 

BREVE SÍNTESE DA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO 
 

2.1. UM OLHAR GERAL DA BÍBLIA 
 

A - SÍNTESE DO ANTIGO TESTAMENTO 
  
 1) A Criação (Génesis 1-11) 

Deus criou o Universo, o mundo, tudo o que nele há e a humanidade. Adão e Eva 
pecaram e foram expulsos do Paraíso. Quando os seus descendentes se 
multiplicaram em milhões, o pecado também se desenvolveu na mesma proporção. 
A humanidade tornou-se tão pecadora que Deus destruiu toda a criação com o 
Dilúvio, excepto Noé e sua família imediata, para repovoarem a terra com base na 
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A Visitação d’A PALAVRA 
 
«Bendito o Senhor, Deus de Israel, 
que visitou e redimiu o seu povo 
e nos deu um Salvador poderoso 
na casa de David, seu servo, 
conforme prometeu pela boca dos seus santos, 
os profetas dos tempos antigos; 
 
graças ao coração misericordioso do nosso Deus, 
que das alturas nos visita como sol nascente, 
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte 
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.» 
(Lc. 1, 68...) 
 

 

 
2 

BREVE SÍNTESE DA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO 
 

2.1. UM OLHAR GERAL DA BÍBLIA 
 

A - SÍNTESE DO ANTIGO TESTAMENTO 
  
 1) A Criação (Génesis 1-11) 

Deus criou o Universo, o mundo, tudo o que nele há e a humanidade. Adão e Eva 
pecaram e foram expulsos do Paraíso. Quando os seus descendentes se 
multiplicaram em milhões, o pecado também se desenvolveu na mesma proporção. 
A humanidade tornou-se tão pecadora que Deus destruiu toda a criação com o 
Dilúvio, excepto Noé e sua família imediata, para repovoarem a terra com base na 
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justiça. No entanto, o pecado manteve-se pegado à humanidade e novamente as 
pessoas esqueceram-se de Deus. 
  

2) Os Patriarcas (Génesis 12-50) 
Muitos anos mais tarde, Deus revelou-se a Abraão e prometeu-lhe uma nação, 
muitos descendentes e uma bênção que se estenderia a todas as famílias da terra. 
Por confiar em Deus, ele tornou-se o pai de um grande povo, os hebreus, que 
posteriormente, ficaram conhecidos como judeus. As promessas de Deus a Abraão 
passaram para Isaque, seu filho, Jacob, seu neto e os doze filhos desse patriarca. 
Por meio deles surgiram as doze tribos de Israel, as quais formaram o povo 
hebreu. Uma grande fome assolou a terra de Canaã (a mesma região, 
aproximadamente, da moderna nação de Israel), onde os israelitas viviam, a qual 
os fez ir ao Egipto em busca de alimentos – onde finalmente se estabeleceram.  
  

3) O Êxodo (Êxodo-Deuteronómio) 
Com o passar dos anos, os israelitas tornaram-se uma ameaça para a nação 
egípcia porque se multiplicaram rapidamente. Os egípcios, então, escravizaram os 
israelitas por cerca de 400 anos. Finalmente, em resposta ao clamor do povo, Deus 
levantou Moisés para tirá-lo do Egipto, libertando-o da escravidão e conduzindo-o à 
terra prometida. 
  

4) A Conquista (Josué) 
Com a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança da nação. Entrou com os 
israelitas em Canaã e por meio de uma liderança militar brilhante, conquistou todas 
as cidades fortificadas na terra que Deus prometera a Israel, por intermédio de 
Abraão. 

5) Os Juízes (Juízes) 
Os israelitas viveram na terra prometida, num sistema de governo teocrático, 
mediante juízes, mais de 400 anos.  
  

6) A Monarquia (1Samuel-2Crónicas) 
Uma monarquia foi então estabelecida e vários reis governaram pelos 400 anos 
seguintes. Nos primeiros 120 anos da monarquia, três reis famosos reinaram 40 
anos cada um: Saul, David e Salomão. Depois, em decorrência de um conflito civil 
causado pelos altos impostos, o Norte do país separou-se da monarquia e 
estabeleceu seu próprio reino independente chamado Israel. O reino do Sul 
adoptou o nome de Judá. 
  

 7) O Exílio (Ezequiel, Daniel) 
Pouco tempo depois, a Assíria, nação a nordeste de Israel, veio e conquistou o 
reino do Norte, Israel e levou o seu povo para o exílio. Cerca de 100 anos mais 
tarde, os Caldeus invadiram e conquistaram a Assíria, bem como o reino do Sul, 
Judá, destuindo Jerusalém (a capital) e levando os habitantes do país para o exílio 
babilónico. 
  

 8) O Retorno (Esdras-Ester; Ageu-Malaquias) 
Cerca de 70 anos mais tarde, o Império Medo-Persa derrotou a Babilónia e passou 
a dominar toda aquela parte do mundo, da praia ocidental do mediterrâneo até à 
Índia. Seu rei permitiu que os israelitas, os quais ainda viviam no exílio caldeu, 
voltassem para reconstruir Jerusalém. Cinquenta mil pessoas retornaram sob a 
ordem de três líderes: Zorobabel, Esdras e Neemias. Reedificaram a cidade, o 
templo e restauraram o culto público a Deus. 
  

 9) O Silêncio (nenhum livro bíblico foi escrito nesse período) 
Viveram assim por mais 400 anos. Durante esse período, a Pérsia caiu diante da 
Grécia, e esta aos pés de Roma. Na época em que Jesus nasceu e começou a 
história do Novo Testamento, o Império Romano dominava toda aquela parte do 
mundo. 
   

B - SÍNTESE DO NOVO TESTAMENTO 
  

 1) A Vida de Jesus (Mateus-João) 
Jesus nasceu em Belém, perto de Jerusalém, de acordo com a profecia do Antigo 
Testamento. Depois mudou com seus pais para Nazaré, no Norte do País, a Leste 
do Mar da Galileia. Ali, com poucos detalhes relatados na Bíblia, teve uma infância 
e uma juventude aparentemente normais até a idade adulta. Aos trinta anos, Jesus 
deixou Nazaré e foi para Jerusalém. Começou ali o Seu ministério, que atingiu 
também as regiões circunvizinhas da Judeia. 
Pouco tempo depois, Jesus foi para o Norte, região ao redor do Mar da Galileia e 
estabeleceu-se em Cafarnaum. A maior parte do Seu ministério foi realizada 
durante essa permanência em Cafarnaum, embora muitos factos não tenham 
ocorrido exactamente ali, mas nos arredores. 
Por último, Jesus voltou a Jerusalém, onde foi crucificado. Três dias depois 
ressuscitou de entre os mortos e manifestou-se várias vezes aos discípulos durante 
quarenta dias. Depois, com os discípulos reunidos ao redor do Monte das Oliveiras, 
a Leste de Jerusalém, ascendeu ao Céu visivelmente. 
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justiça. No entanto, o pecado manteve-se pegado à humanidade e novamente as 
pessoas esqueceram-se de Deus. 
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causado pelos altos impostos, o Norte do país separou-se da monarquia e 
estabeleceu seu próprio reino independente chamado Israel. O reino do Sul 
adoptou o nome de Judá. 
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Pouco tempo depois, a Assíria, nação a nordeste de Israel, veio e conquistou o 
reino do Norte, Israel e levou o seu povo para o exílio. Cerca de 100 anos mais 
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Judá, destuindo Jerusalém (a capital) e levando os habitantes do país para o exílio 
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Cerca de 70 anos mais tarde, o Império Medo-Persa derrotou a Babilónia e passou 
a dominar toda aquela parte do mundo, da praia ocidental do mediterrâneo até à 
Índia. Seu rei permitiu que os israelitas, os quais ainda viviam no exílio caldeu, 
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ordem de três líderes: Zorobabel, Esdras e Neemias. Reedificaram a cidade, o 
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Viveram assim por mais 400 anos. Durante esse período, a Pérsia caiu diante da 
Grécia, e esta aos pés de Roma. Na época em que Jesus nasceu e começou a 
história do Novo Testamento, o Império Romano dominava toda aquela parte do 
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estabeleceu-se em Cafarnaum. A maior parte do Seu ministério foi realizada 
durante essa permanência em Cafarnaum, embora muitos factos não tenham 
ocorrido exactamente ali, mas nos arredores. 
Por último, Jesus voltou a Jerusalém, onde foi crucificado. Três dias depois 
ressuscitou de entre os mortos e manifestou-se várias vezes aos discípulos durante 
quarenta dias. Depois, com os discípulos reunidos ao redor do Monte das Oliveiras, 
a Leste de Jerusalém, ascendeu ao Céu visivelmente. 
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2) A Igreja (Actos) 
Antes de subir ao Céu, Jesus enviou os Seus discípulos a levarem a nova 
mensagem de Salvação para Jerusalém, Judeia, Samaria (as regiões mais 
próximas) e até os confins da terra. O Espírito Santo foi derramado sobre os 
discípulos, dotando-os de grande ousadia e poder, o que os levou a espalharem 
esta mensagem por todo o lugar. 
Mais tarde o Apóstolo Paulo tem um papel preponderante na expansão do 
Evangelho para lugares mais distantes, fazendo três viagens missionárias à Ásia 
Menor e à Grécia. Por fim foi preso e levado a Roma, onde morreu. Um bom 
número de discípulos, porém, permaneceu em Jerusalém, Ásia Menor, Grécia e 
Roma, de forma que a mensagem, não apenas sobreviveu, mas cresceu e alcançou 
todo o mundo. 

 
 
2.2. UMA VISITA GUIADA À BÍBLIA 
 
Quem abrir a Bíblia pela primeira vez é natural sentir-se perdido ou 
estranho como o habitante de uma pacata aldeia que entra pela primeira 
vez na capital do país: tantos monumentos, avenidas e praças – 
assustam-no, certamente. Para esses, propomos uma visita guiada à 
Bíblia através dos Sumários da História da Salvação. 
 
ABRA a sua Bíblia. Imagine que ela é uma pequena biblioteca de 73 livros 
arrumados em várias estantes separadas por um corredor: à esquerda ficam os 
livros que falam da vida do Povo de Deus antes de Cristo (Antigo ou primeiro 

Testamento); à direita, os que se referem ao tempo de Cristo e depois de Cristo 
(Novo Testamento). As estantes em que estão colocados os livros do Antigo 
Testamento chamam-se: Pentateuco, Históricos, Sapienciais e Proféticos; as do 
Novo Testamento: Históricos (Evangelhos e Actos), Sapienciais (Cartas) e Profético 
(Apocalipse). 
 
A estante do PENTATEUCO encontra-se logo no princípio da Bíblia e significa "cinco 
livros". Precisamente no quinto, em Deuteronómio 26,5-10a, lemos:  

"Meu pai era um arameu errante: desceu ao Egipto com um pequeno 
número e ali viveu como estrangeiro, mas depois tornou-se um povo 
forte e numeroso. Então os egípcios maltrataram-nos, oprimindo-nos e 
impondo-nos dura escravidão. Clamámos ao Senhor, Deus de nossos 
pais, e o Senhor ouviu o nosso clamor, viu a nossa humilhação, os nossos 
trabalhos e a nossa angústia, e tirou-nos do Egipto, com sua mão forte e 
seu braço estendido, com grandes milagres, sinais e prodígios. Introduziu-
nos nesta região e deu-nos esta terra, terra onde corre leite e mel." 

 
Sublinhámos a maioria dos verbos deste texto, porque eles permitem-nos conhecer 
os grandes passos de um roteiro que se vai repetir em muitos outros sumários da 
Bíblia: a origem nómada do povo de Deus, a sua descida até ao Egipto em tempo 
de fome, os anos de prosperidade, o período de opressão, o momento de êxodo ou 
saída do Egipto atribuída a Deus, que durante 40 anos o conduziu pelo deserto e o 
introduziu na terra fértil de Canaã, permitindo-lhe ocupá-la no tempo de Josué. O 
texto, posterior à instalação dos israelitas na "Terra Prometida", é um Credo que 
eles deviam rezar diante de Deus imediatamente antes de lhe oferecerem, cada 
ano, as primícias dos frutos dessa mesma terra. 
 
A História aqui recordada situa-se mais ou menos entre os anos 1700 e 1200 a.C.. 
Para conhecê-la mais em pormenor pode ler, já, os capítulos 1, 2, 12 e 15 do 
Êxodo. Este último é uma espécie de hino de independência em que a libertação é 
atribuída a Javé ou SENHOR, e é cantado todos os anos na Liturgia da Palavra da 
Vigília Pascal. Não por acaso: porque nessa noite, mãe do oitavo dia da nova 
criação, o antigo êxodo é evocado e relacionado com a Ressurreição de Cristo – a 
nova, total e definitiva libertação do Povo de Deus. 
 
Na verdade, a noite em que "o Senhor fez sair Israel da terra do Egipto" (Ex 12,51) 
e a noite em que ressuscitou Jesus do túmulo "libertando-o dos grilhões da morte" 
(Act 1,24.32) constituem os dois eixos da Bíblia que dão origem à vida, à 
comunidade e aos livros do Antigo e do Novo Testamento, respectivamente. 
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2) A Igreja (Actos) 
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nos nesta região e deu-nos esta terra, terra onde corre leite e mel." 
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nova, total e definitiva libertação do Povo de Deus. 
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Seguindo a ordem dos livros na Bíblia, leia, depois, estes textos em que os 
mesmos passos referidos no "Credo" do Deuteronómio são repetidos e ampliados 
em géneros literários e épocas diferentes (as chamadas "releituras" que a Bíblia faz 
de si mesma): 

 
Neemias 9,6-37: oração dos levitas, após o regresso do Exílio de 
Babilónia (considerado um novo Êxodo: ver Isaías 43). 
 

Salmo 77-78 e 105-106: meditação sobre o passado de Israel e 
lições da História; Deus e a História de Israel e confissão nacional 
de Israel, respectivamente. 
 

Ben Sira (ou Eclesiástico), 44-50: proponho a leitura destes 
capítulos seguida a quem ainda não conhece os principais factos e 
personagens do Antigo Testamento. 
 

Actos, 7: discurso ou sermão de Estêvão diante do Sinédrio de 
Jerusalém antes de ser condenado à morte por apedrejamento, 
numa última tentativa de convencer os ouvintes de que Jesus era o 
Messias anunciado e esperado pelos seus antepassados. 
 

Hebreus 11: leitura teológica da História, com olhos de fé. 
 

Finalmente, se tiver a nova tradução da BÍBLIA SAGRADA editada pela Difusora 
Bíblica, leia também os extratextos em caixa nas páginas 163 (Êxodo e Res-
surreição), 308 (Sumários da História da Salvação) e 1162 (das Profecias a Cristo). 

 
 
PARA REFLECTIR OU DIALOGAR EM GRUPO  

 

Ler os textos indicados acima em quatro "tempos" seguidos, um texto cada 
dia: 

1. Ler e SUBLINHAR, com três cores, os acontecimentos (opressão, libertação, 
etc.), os lugares (Egipto, deserto, Canaã...) e os personagens (Abraão, 
Jacob, Moisés, etc.). 

2. Em silêncio, passear os olhos devagar apenas pelas palavras sublinhadas e 
RELEMBRAR o que elas evocam. 

3. PERGUNTAR-SE: "Que lições tiro daqui para a minha vida de cidadão e de 
crente ou cristão?" 

4. Se estiver em grupo, comunidade ou família, PARTILHAR as lições com os outros. 
 

Frei Lopes Morgado 
(adaptação) 

 
 

3 
ESTUDO DA PALAVRA 

 
DEI VERBUM 

 

A Dei Verbum (DV), a Consti-
tuição Dogmática sobre a Re-
velação Divina, é um dos 
principais documentos do Con-
cílio Vaticano II. É designada 
«constituição dogmática» por 
conter e tratar matéria de fé. 
De facto, o seu conteúdo abor-
da, entre outros, o delicado e 
complexo problema da relação 
entre Escritura e Tradição. 
Os chamados Padres Concilia-
res (os bispos que, juntamente com o Papa, participaram no Concílio) preten-
deram, com este documento, que “a leitura e estudo dos livros sagrados se difunda 
e resplandeça e o tesouro da Revelação confiado à Igreja encha cada vez mais os 
corações dos homens” (DV 26). 
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PARA REFLECTIR OU DIALOGAR EM GRUPO  
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Frei Lopes Morgado 
(adaptação) 

 
 

3 
ESTUDO DA PALAVRA 

 
DEI VERBUM 

 

A Dei Verbum (DV), a Consti-
tuição Dogmática sobre a Re-
velação Divina, é um dos 
principais documentos do Con-
cílio Vaticano II. É designada 
«constituição dogmática» por 
conter e tratar matéria de fé. 
De facto, o seu conteúdo abor-
da, entre outros, o delicado e 
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Os chamados Padres Concilia-
res (os bispos que, juntamente com o Papa, participaram no Concílio) preten-
deram, com este documento, que “a leitura e estudo dos livros sagrados se difunda 
e resplandeça e o tesouro da Revelação confiado à Igreja encha cada vez mais os 
corações dos homens” (DV 26). 
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A 18 de Novembro de 1965, na VIII sessão pública do Concílio, o texto final foi 
votado. Foi promulgada solenemente pelo Papa Paulo VI nesse mesmo dia. 
 
A Dei Verbum (que quer dizer “Palavra de Deus”) quer “expor a genuína doutrina 
acerca da Revelação Divina e de sua transmissão” (DV 1), a fim de que o “tesouro 
da Revelação” (DV 26) manifeste “o conteúdo profundo, seja a respeito de Deus 
seja da salvação do homem” (DV 2). Nela, a Revelação Divina é apresentada como 
um processo contínuo de diálogo entre Deus e os seres humanos, que vai desde as 
origens da aventura humana na terra, até a consumação da História, no fim dos 
tempos. Mediante esse processo de comunicação de Deus, manifesto de maneira 
singular na Sagrada Escritura, a história humana torna--se lugar de encontro e de 
experiência da salvação oferecida sempre e continuamente, por Deus, a todo 
género humano, em Cristo. 
 
A Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a Revelação Divina está organizada 
num Proémio (introdução) e seis Capítulos, e que se organizam do seguinte modo: 

Proémio 
Capítulo I - A Revelação em si mesma 
Capítulo II - A Transmissão da Revelação Divina 
Capítulo III - A Inspiração Divina da Sagrada Escritura e a sua interpretação 
Capítulo IV - O Antigo Testamento 
Capítulo V - O Novo Testamento 
Capítulo VI - A Sagrada Escritura na vida da Igreja 

 
Publicámos recentemente este 
importante documento da Igreja 
em 6 suplementos do FAROL. 
Agora sublinhamos alguns dos 
aspectos nele contidos. 
 
“A Igreja venerou sempre as 
divinas Escrituras como venera o 
próprio Corpo do Senhor, não 
deixando jamais, sobretudo na 
sagrada Liturgia, de tomar e 
distribuir aos fiéis o pão da vida, 
quer da mesa da palavra de Deus quer da do Corpo de Cristo. Sempre as 
considerou, e continua a considerar, juntamente com a sagrada Tradição, como 
regra suprema da sua fé; elas, com efeito, inspiradas como são por Deus, e 
exaradas por escrito duma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a 

palavra do próprio Deus, e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras 
dos profetas e dos Apóstolos.” (DV, 21) 
 
“É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião 
cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Com efeito, nos livros 
sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de Seus filhos, 
a conversar com eles; e é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se 
torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da 
alma, fonte pura e perene de vida espiritual.” (DV, 21) 
 
“Concílio exorta com ardor e insistência todos os fiéis, mormente os religiosos, a 
que aprendam «a sublime ciência de Jesus Cristo» (Fil. 3,8) com a leitura frequente 
das divinas Escrituras, porque «a ignorância das Escrituras é ignorância de 
Cristo»” (DV 25) 
 
“O cansaço que hoje provocam tantos discursos vazios, e a actualidade de muitas 
outras formas de comunicação não devem no entanto diminuir a permanente 
validade da palavra, nem levar a perder a confiança nela, A palavra continua a ser 
sempre actual, sobretudo quando ela for portadora da força divina. É por este 
motivo que permanece também com actualidade o axioma de São Paulo: "A fé 
vem da pregação", é a Palavra ouvida que leva a acreditar.” (EN, 42) 
 
“A escuta e o anúncio da Palavra de Deus, 
testemunhada pela Bíblia e proclamada pela 
Igreja ao longo de vinte séculos, produziram uma 
extraordinária história de fé, de oração, de obras 
de caridade e também de cultura; em suma, uma 
história de santidade.” (Comissão Episcopal 
Italiana para a Doutrina da Fé e da Catequese, A 
Bíblia na vida da Igreja, n.º 3) 
 
A Palavra guia os crentes 
Queridos irmãos e irmãs! 
A 18 de Novembro de 1965 o Concílio Vaticano II 
aprovou a Constituição dogmática sobre a divina 
Revelação, Dei Verbum, que constitui uma das 
colunas básicas de todo o edifício conciliar. Este 
Documento fala da Revelação e da sua transmissão, da inspiração e da 
interpretação da Sagrada Escritura e da sua fundamental importância na vida da 
Igreja. Recolhendo os frutos da renovação teológica precedente, o Vaticano II 
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coloca Cristo no centro, apresentando-O como o “mediador e a plenitude de toda a 
revelação” (DV 2). De facto, o Senhor Jesus, Verbo feito homem, morto e 
ressuscitado, completou a obra de salvação, feita de gestos e de palavras, e 
manifestou plenamente o rosto e a vontade de Deus, de modo que, depois da sua 
vinda gloriosa, não devemos esperar qualquer revelação pública (DV 3). Os 
Apóstolos e os seus sucessores, os Bispos, são os depositários da mensagem que 
Cristo confiou à sua Igreja, para que fosse transmitida íntegra a todas as gerações. 
A Sagrada Escritura do antigo e do novo Testamento e a sagrada Tradição contêm 
esta mensagem, cuja compreensão progride na Igreja sob a assistência do Espírito 
Santo. Esta mesma tradição faz conhecer o cânone integral dos Livros sagrados e 
torna-os rectamente compreensíveis e em vigor, de modo que Deus, o qual falou 
aos Patriarcas e aos Profetas, não cessa de falar à Igreja e, por meio dela, ao 
mundo (DV 8). A Igreja não vive de si mesma mas do Evangelho e ao Evangelho 
vai buscar sempre a orientação para o seu caminho. A Constituição conciliar Dei 
Verbum imprimiu um forte impulso à valorização da Palavra de Deus, do qual 
derivou uma profunda renovação da vida da Comunidade eclesial, sobretudo na 
pregação, na catequese, na teologia, na espiritualidade e nas relações ecuménicas. 
De facto, é a Palavra de Deus que, por meio da acção do Espírito Santo, guia os 
crentes para a plenitude da verdade (cf. João 16, 13). Entre os numerosos frutos 
desta primavera bíblica apraz-me mencionar a difusão da antiga prática da lectio 
divina, ou “leitura orante” da Sagrada Escritura. Ela consiste em permanecer 
prolongadamente sobre um texto bíblico, lendo-o e relendo-o, quase “ruminando-
o”, como dizem os Padres, e espremendo, por assim dizer, todo o seu “sumo”, para 
que alimente como linfa a vida concreta. É condição da lectio divina que a mente e 
o coração sejam iluminados pelo Espírito Santo, isto é, pelo mesmo Inspirador das 
Escrituras, e por isso se coloquem em atitude de “religiosa escuta”. 
 
Esta é a atitude típica de Maria Santíssima, tal como mostra emblematicamente o 
ícone da Anunciação: a Virgem acolhe o Mensageiro celeste quando se prepara 
para meditar as Sagradas Escrituras, normalmente representadas por um livro que 
Maria tem na mão, ou no seio, ou em cima de um atril. Também é esta a imagem 
da Igreja oferecida pelo próprio Concílio, na Constituição Dei Verbum: “Ouvindo 
religiosamente a Palavra de Deus...” (DV 1). 
 
Rezemos para que, como Maria, a Igreja seja dócil serva da Palavra divina e a 
proclame sempre com confiança firme, para que “o mundo inteiro ouvindo, 
acredite na mensagem da salvação, acreditando espere, e esperando 
ame” (Ibid.).  

Alocução de Bento XVI no 50.º aniversário 
da promulgação da «Dei Verbum» 

 
 
 

4 
PALAVRAS DE VIDA 

 
Textos da Bíblia sobre a Palavra de Deus 
 
Antigo Testamento: 

Dt 4,5-6 Dt 11,26-28 SI 78 (77) Sir 32, 14-1 
Dt 4,39-40 Dt 30,11-14 81119(118) Sir 32, 19-2 
Dt 5,1-3 Dt 30,15-18 Pr 22,17-19 Sir 33, 1-3 
Dt6,l-3 Dt 30, 19-20 Sb 16,25-26 Is 40,6-8 
Dt 6,4-9 Js 1,8-9 Sb 18,14-15 Is 55,10-11 
Dt 8,24-25 SI 19(18) Sir 1,5-10 Jrl5,16 
Dt 11, 18-21 SI 33 (32) Sir 24, 19-25 Br 4, 1-4 

 
Novo Testamento: 

Mt 4,3-7 Mc 13,28-31 Jo 1,9-14 Jo 20,30-31 
Mt 5,17-18 Lc 8, 19-21 Jo 3,31-36 Act 2,42-47 
Mt 7,24-27 Lc 9,23-26 Jo 4,39-42 2 Tm 3,13-17 
Mtll,25 Lc 10,38-42 Jo 5,24 Heb4,l-2 
Mt 18,1-5 Lc 11,27-28 Jo 6,66-70 Heb4,12 
Mc 4,2-8 Lc 24,28-32 Jo 8,30-32 Tg 1,21-25 
Mc 4, 14-20 Jo 1,1-8 Jo 14,23-26 2 Pé 1,19-21 
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4.1. O TRIPTICO DA BÍBLIA 
- Miguel Angel Mesa l (Tradução de frei João Santos Costa) 

 
A) Best-seller 
Um amigo meu deixou-me um livro que agora tenho em minhas mãos. Enquanto o 
acaricio observo o seu volume: mais de mil páginas, certamente. 
Disse-me, esse meu amigo, que é um «best-seller», que está traduzido em mais de 
1.600 línguas diferentes e que se venderam já milhões de exemplares, desde os 
primeiros copistas, passando pelo revolucionário Gutemberg, até à actual 
fotomecânica. Disse-me, também, que é a história de um povo guiado por Deus 
até uma terra de abundância, na qual, por fim, pôde viver com liberdade. 
Contemplo a Bíblia por fora; não sei se me devo introduzir na sua leitura. Penso 
que um livro não pode mudar a minha vida, mas este, não sei... 
Esta tarde talvez, ou melhor, amanhã começo a lê-lo. 
B) Um primeiro olhar 
Decidi-me, e agora entendo o que é o papel bíblia. Olho para o índice: 
 
GÉNESIS,  
o começo, princípio da criação; será que se pode conjugar criação com evolução? 
ÊXODO  
de um povo que atravessa desertos, fronteiras, até à liberdade. 
 
ISAÍAS, AMÓS, JEREMIAS, 
que aceitam uma chamada exigente de anúncio e denúncia. Coisa rara, também 
nomes de mulheres: 
 
RUTE, JUDITE, ESTER, 
mulheres comprometidas numa sociedade patriarcal até à medula. 
 
CÂNTICO DOS CÂNTICOS, 
o canto mais belo, poema de amor da mulher ao homem e vice-versa, figura da 
ternura de Deus pelo seu povo. E ainda santos já canonizados: 
 
SÃO MATEUS, SÃO MARCOS, SÃO PAULO,  
que com o seu testemunho vital e escrito comunicam a Boa Notícia de Jesus, o 
Messias, o Filho de Deus. A Bíblia, Palavra feita história e vida, desejosa de 
empapar os corações. Decidi lê-la com discernimento. Pôde mais o desejo que a 
curiosidade. 
 
 

C) Palavra como fogo 
Mergulhei com gozo nas águas abismais da Palavra. 
Deixou de ser uma luxuosa biblioteca de setenta e três autores, para se 
transformar no meu próprio sangue. 
É verdade que não tem soluções para tudo, como se fosse um manual de 
"bricolage", mas quando a percorro com paciência e afugento os fantasmas das 
guerras, os ódios, as vinganças e a fome, encontro um SER-TODO-AMOR que 
abarca toda a minha busca desde a primeira à última página. Quando essa Palavra 
vai calando em mim, fazendo-se Vida na minha vida, sinto que me queima como 
fogo que não desejo apagar por nada deste mundo. Experimento meu próprio ser 
no Ser, minha palavra que anuncia a Sua Palavra, o amor que me estremece, e sei, 
então, que provém do único Amor... BÍBLIA-PALAVRA, já muito dentro de mim: 
ainda que quisesse, não poderia deixar de saboreá-la e comunicá-la sem descanso. 

 
 
4.2. DECÁLOGO DA PALAVRA DE DEUS 

- A. Torres Neiva 
 
A Palavra é a voz de Deus 
Foi esta Palavra que foi proferida na manhã da criação 
e por força dela o caos transformou-se em jardim, 
a solidão em companhia, a distância em encontro, 
o homem em imagem e semelhança de Deus, 
o amor da Trindade levantou a sua tenda no mundo dos homens, 
e fez do coração de cada homem 
a mesa da sua voz. 
 

A Palavra de Deus é companhia 
Foi esta Palavra que pôs o homem a caminhar 
e que o acompanhou na sua peregrinação 
pelas distâncias das terras da promessa, 
levando consigo a sua tenda 
e falando com o homem 
como um amigo fala ao seu amigo. 
Estabelecendo com ele uma Aliança 
que não mais o deixaria ao acaso 
nem órfão em terra estrangeira. 
 
A Palavra de Deus é luz 
Foi ela que iluminou as noites do deserto 
e abriu o caminho aos profetas e aos santos. 
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- Miguel Angel Mesa l (Tradução de frei João Santos Costa) 

 
A) Best-seller 
Um amigo meu deixou-me um livro que agora tenho em minhas mãos. Enquanto o 
acaricio observo o seu volume: mais de mil páginas, certamente. 
Disse-me, esse meu amigo, que é um «best-seller», que está traduzido em mais de 
1.600 línguas diferentes e que se venderam já milhões de exemplares, desde os 
primeiros copistas, passando pelo revolucionário Gutemberg, até à actual 
fotomecânica. Disse-me, também, que é a história de um povo guiado por Deus 
até uma terra de abundância, na qual, por fim, pôde viver com liberdade. 
Contemplo a Bíblia por fora; não sei se me devo introduzir na sua leitura. Penso 
que um livro não pode mudar a minha vida, mas este, não sei... 
Esta tarde talvez, ou melhor, amanhã começo a lê-lo. 
B) Um primeiro olhar 
Decidi-me, e agora entendo o que é o papel bíblia. Olho para o índice: 
 
GÉNESIS,  
o começo, princípio da criação; será que se pode conjugar criação com evolução? 
ÊXODO  
de um povo que atravessa desertos, fronteiras, até à liberdade. 
 
ISAÍAS, AMÓS, JEREMIAS, 
que aceitam uma chamada exigente de anúncio e denúncia. Coisa rara, também 
nomes de mulheres: 
 
RUTE, JUDITE, ESTER, 
mulheres comprometidas numa sociedade patriarcal até à medula. 
 
CÂNTICO DOS CÂNTICOS, 
o canto mais belo, poema de amor da mulher ao homem e vice-versa, figura da 
ternura de Deus pelo seu povo. E ainda santos já canonizados: 
 
SÃO MATEUS, SÃO MARCOS, SÃO PAULO,  
que com o seu testemunho vital e escrito comunicam a Boa Notícia de Jesus, o 
Messias, o Filho de Deus. A Bíblia, Palavra feita história e vida, desejosa de 
empapar os corações. Decidi lê-la com discernimento. Pôde mais o desejo que a 
curiosidade. 
 
 

C) Palavra como fogo 
Mergulhei com gozo nas águas abismais da Palavra. 
Deixou de ser uma luxuosa biblioteca de setenta e três autores, para se 
transformar no meu próprio sangue. 
É verdade que não tem soluções para tudo, como se fosse um manual de 
"bricolage", mas quando a percorro com paciência e afugento os fantasmas das 
guerras, os ódios, as vinganças e a fome, encontro um SER-TODO-AMOR que 
abarca toda a minha busca desde a primeira à última página. Quando essa Palavra 
vai calando em mim, fazendo-se Vida na minha vida, sinto que me queima como 
fogo que não desejo apagar por nada deste mundo. Experimento meu próprio ser 
no Ser, minha palavra que anuncia a Sua Palavra, o amor que me estremece, e sei, 
então, que provém do único Amor... BÍBLIA-PALAVRA, já muito dentro de mim: 
ainda que quisesse, não poderia deixar de saboreá-la e comunicá-la sem descanso. 

 
 
4.2. DECÁLOGO DA PALAVRA DE DEUS 

- A. Torres Neiva 
 
A Palavra é a voz de Deus 
Foi esta Palavra que foi proferida na manhã da criação 
e por força dela o caos transformou-se em jardim, 
a solidão em companhia, a distância em encontro, 
o homem em imagem e semelhança de Deus, 
o amor da Trindade levantou a sua tenda no mundo dos homens, 
e fez do coração de cada homem 
a mesa da sua voz. 
 

A Palavra de Deus é companhia 
Foi esta Palavra que pôs o homem a caminhar 
e que o acompanhou na sua peregrinação 
pelas distâncias das terras da promessa, 
levando consigo a sua tenda 
e falando com o homem 
como um amigo fala ao seu amigo. 
Estabelecendo com ele uma Aliança 
que não mais o deixaria ao acaso 
nem órfão em terra estrangeira. 
 
A Palavra de Deus é luz 
Foi ela que iluminou as noites do deserto 
e abriu o caminho aos profetas e aos santos. 
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Foi ela que manteve acesa a chama da esperança 
por terras inóspitas e becos sem saída. 
Foi ela que acendeu o monte Sinai 
E fez de um roteiro às escuras 
uma estrada de luz. 
 

A Palavra de Deus tem rosto 
Ela não é uma palavra que o dicionário arquivou 
e ficou como memória do tempo em que foi dita. 
Ela assumiu o rosto de Jesus Cristo, 
em Belém furou a noite dos tempos antigos 
Dará acordar os que dormiam 
e pôr-se a caminhar com eles, 
misturando-se com as suas incertezas e os seus problemas, 
acenando-lhes com a festa do seu Reino. 
 

A Palavra de Deus é comunhão 
E ela que nos congrega no amor do Pai 
e faz de cada um de nós membros da família da Trindade. 
É ela que nos reúne à volta da mesma lareira 
e nos faz partilhar as alegrias e as penas do dia que findou. 
É ela que nos faz sentar à mesma mesa 
e partilhar o pão da fraternidade. É ela que faz de cada dia um dia novo, renovado 
pelo abraço de uma comunhão, irmanados no mesmo abraço. 
 

A Palavra de Deus é oração 
É a Palavra de Deus que nos põe de joelhos, 
voltados uns para os outros, 
bem sabendo que no outro está o eco dessa Palavra. 
É ela que nos faz dar as mãos, 
para superarmos a nossa fragilidade 
e recuperar as forças de uma caminhada que mal começou. 
É ela que nos põe a cantar e a louvar, 
bem sabendo que no nosso louvor é todo o universo 
que se põe de joelhos e ergue as mãos, 
celebrando a Eucaristia do amor universal. 
 

A Palavra de Deus é perdão e reconciliação 
Peregrinos, vindos de muitas distâncias, 
com o pó de longas jornadas. 
É a Palavra de Deus a toalha que cingimos 
para lavar os pés de outros peregrinos, 

que trazem consigo a lama dos caminhos 
e a poeira das terras áridas. 
É ela que reúne o filho pródigo e chama o filho mais velho 
para fazermos a festa do cordeiro mais gordo 
que o Pai do Céu tinha reservado para este dia. 
 

A Palavra de Deus é Páscoa da Ressurreição 
A Palavra de Deus vai ao encontro 
do grito dos que sofrem e do lamento dos infelizes. 
É ela que nos faz descer ao fundo do mistério da Paixão de Cristo, 
quando o Senhor nos passa a sua Cruz 
e nos dá a mão para caminhar ao nosso lado, 
e nos conduzir à manhã daquela Páscoa 
em que toda a dor mergulha no mistério de Cristo Ressuscitado 
e todas as trevas se tornam em raios de luz, 
em grinaldas de Aleluia. 
A Palavra de Deus é Missão 
É esta Palavra que nos envia à procura 
das ovelhas distantes que se perderam nos caminhos da vida. 
É ela que vai connosco, bem à frente, 
a apontar-nos o caminho 
por onde a sua voz se fará ouvir 
e a procurar no ritmo das horas 
os que esperam que alguém os convide 
para as bodas do Cordeiro. 
 

A Palavra de Deus é a nossa primeira e última palavra 
Foi essa Palavra que nos chamou à vida 
e fez de nós um templo que o Pai escolheu 
para morada do seu amor, 
presépios do Espírito Santo. 
É ela que nos acompanha nas nossas incertezas 
e nas horas do caminho reencontrado. 
É ela que está ao nosso lado, 
quando o Pai nos vier buscar 
e nos ensinar de novo o Pai-nosso, 
como quando éramos crianças nos ensinou a dizer: Abba! Papá! 
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4.3. NÃO DIGAS...  PERGUNTA 
- frei Lopes Morgado, ofmcap. 

 
Não digas: todos os dias são dias da Bíblia. 

Pergunta: Que importância lhe dou cada dia? 
Não digas: Já tenho uma Bíblia em casa. 

Pergunta: Que faço com a Bíblia, em casa? 
Não digas: Os antigos também não liam a Bíblia e eram católicos crentes e 

praticantes.  
Pergunta: A família, a escola, a sociedade dão-me hoje o mesmo apoio 

que antes na fidelidade e na prática da minha fé? 
Não digas: Na Liturgia já se lê Bíblia suficiente para um católico saber o que há-de 

fazer.  
Pergunta: Quantos ouvem a Bíblia como Palavra de Deus, entendem a 

mensagem que ela transmite, a acolhem no seu coração e 
procuram pô-la em prática? 

Não digas: Esta fé já a recebi de pequeno, e ninguém ma tira!  
Pergunta: Muitos dos que me batem à porta em nome doutras igrejas ou 

religiões, não disseram antes o mesmo que eu? 
Não digas: Na paróquia já há leitores e catequistas que sabem ler e explicar a 

Bíblia.  
Pergunta: Não deverei eu fazer mais alguma coisa para testemunhar a 

minha fé e dar a conhecer o Deus a Quem amo e em Quem 
acredito? 

Não digas: Já comprei uma Bíblia lá para casa.  
Pergunta: Neste dia, não poderei oferecer a Bíblia, os Evangelhos ou o 

Novo Testamento a alguém que não os pode comprar ou 
ainda não descobriu a sua importância? 

 
4.4. SENHOR, TU ÉS... 

- Missionário anónimo de Hong-Kong 
 

Minha Luz, quando a noite nunca mais termina, 
Meu caminho, quando as encruzilhadas são confusas, 
Meu Sol, no céu dos dias cinzentos, 
Meu Oásis, quando o caminho é poeirento, 
Minha Fonte, quando o solo racha pela secura, 
Minha Montanha, quando a profundidade dos vales me inquieta, 
Meu jardim, quando a cidade cresce muito depressa, 
Minha Sabedoria, quando o coração anda à deriva, 
Minha Loucura, quando a razão assalta o coração, 

Minha Esperança, quando me canso de esperar, 
Minha Salvação, quando me sinto perdido, 
Meu Céu Azul, quando a terra tem a cor de sempre, 
Minha Paz, quando eu faço guerra, 
Minha Vida, quando o meu coração deixou de bater, 
Meu Canto, quando as palavras me faltam, 
Minha Juventude, quando o cansaço me oprime, 
Minha Alegria, quando a tristeza se ri de mim, 
Minha Aleluia, quando o pecado é pesado e duro, 
Minha Brisa, quando me sinto abafado, 
Minha Verdade, quando me sinto abalado, 
Minha Clareira, quando as sombras me assaltam, 
Meu Coração, quando não encontro o meu, 
Meu Senhor, quando procuro tudo dominar, 
Minha Vitória, quando tenho de lutar, 
Meu Horizonte, quando os meus olhos estão nublados, 
Meu Tudo, quando o nada é nada. 

 
 

4.5. O PÃO DA PALAVRA 
- Manuel Rito Dias (Introdução à Palavra) 

 
A Boa Nova de há Dois Mil Anos 
ainda é notícia de Ultima Hora. 
 
A Palavra de Deus é a Verdade 
para corrigir os nossos erros. 
 
A Palavra de Deus é o Pão 
que alimenta as nossas palavras. 
 
A Palavra de Deus é a Chuva 
a regar as nossas horas estéreis. 
 
A Palavra de Deus é o Canto 
que alegra as nossas noites. 
 
A Palavra de Deus é a Estrada 
que percorrem os nossos passos.  
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A Palavra de Deus é o Horizonte 
que faz caminhar o povo. 
A Palavra de Deus é a Resposta 
que põe fim às nossas dúvidas. 
 
A Palavra de Deus é a Fonte 
que refresca os pés do peregrino. 
 
A Palavra de Deus é a Luz 
que enche os nossos olhos. 
 
A Palavra de Deus é a Força 
que alenta a paciência dos pobres.  
 
A Palavra de Deus é a Semente 
que fertiliza as nossas palavras. 
 
 
4.6. A TUA PALAVRA DIZ, CLARAMENTE 

- D. Helder da Câmara (Em tuas mãos, Senhor) 
 

Feliz Aquele que se entregar a essas boas palavras... Aquele que as guardar no 
coração será sempre sábio. Pois se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, 
porque a luz de Deus guiará os seus passos. 
 
É uma delícia, Senhor,  
entregar-nos às tuas boas palavras, 
como quem se deixa arrastar  
pelas grandes Águas, sem medo de afogar-se... 
 
Guardar no coração tuas palavras é um privilégio, 
de que é exemplo perfeito 
a Mãe de teu Filho e nossa Mãe. 
 
Quanto a ser sempre sábio, 
interessa, Senhor,  
no belo sentido de Sabedoria: 
— saber das Coisas Divinas! 
 
Quanto a cumprir a tua Palavra, 
depende da tua Graça que não falta nunca, 

e da nossa fraqueza, 
que, até ao último suspiro, nos seguirá, 
neste chão dos homens... 
 
Também, 
perdoa que eu te diga, 
até me aflige a recompensa prometida... 
É um perigo para a nossa fraqueza 
ser capaz de todas as coisas... 
O que interessa e eu te suplico, 
— e de antemão te agradeço — 
é que, não só a mim, mas a todos nós, a tua luz guie sempre os nossos passos! 
 

 
 
4.7. ELE É O PRINCÍPIO E O FIM 

- Manuel Rito Dias (Introdução à Palavra) 
 

Onde não há horizonte humano, 
onde não há esperança humana, 
onde não há salvação humana 
Ele é o Salvador divino. 
 

Das nossas meias verdades,  
das nossas verdades fingidas,  
das nossas verdades parciais, 
das nossas mentiras inteiras  
Ele é a Verdade total. 
 

Mesmo fugindo aos outros, 
mesmo dispersando os outros, 
mesmo recusando a unidade, 
Ele é o Bom Pastor. 
 

Quando faltamos à palavra, 
quando faltamos ao perdão, 
quando faltamos ao amor, 
Ele é o Amigo que não falta. 
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Dos nossos excessos de comida, 
e das nossas fomes de justiça, 
Ele é o Pão da Vida. 
 

Às nossas palavras indecisas, 
às nossas palavras exageradas, 
às nossas ambiguidades, 
Ele diz Palavras de vida eterna. 
 

Para as nossas estradas sem destino, 
para os nossos silêncios sem sentido, 
para os nossos problemas sem saída, 
Ele é a Porta. 
 

Das nossas missões de alto risco, 
dos nossos projectos globais, 
dos nossos caminhos sem rumo, 
das nossas procuras sem descanso, 
dos nossos discursos sem infinitos, 
Ele é o Princípio e o Fim. 
 
4.8. NEM SÓ DE PÃO VIVE O HOMEM 

- cf. Mt4, 4 
 

Precisamos, Senhor, 
de ouvir muitas vezes esta tua Palavra: 
«Nem só de pão vive o homem!» 
 

Vivemos mergulhados na sociedade do ter,  
do consumismo e do materialismo, 
que diariamente faz propaganda dos seus deuses 
enganadores: 
dinheiro, lucro, ganância, prazer, gozo, 
divertimento, prestígio, honra e poder. 
Quantas vezes, Senhor, 
temos feito de tais deuses o pão da nossa vida. 
Pão que não nos mata a fome, 
mas deixa, como marca, o sabor amargo 
do vazio e da frustração, 
do desencanto, do tédio e da solidão. 
 

Por isso, hoje, Senhor, 
queremos ouvir a Palavra que vem de Ti! 

Só Ela sacia a nossa fome, 
ilumina os nossos passos, 
recria a nossa vida, 
renova todas as coisas. 
Porque é Palavra de Vida, 
de Verdade e de Amor. 
 
 
4.9. O CONHECIMENTO DAS ESCRITURAS 
 

Oremos ao Senhor, 
para que se digne dar-nos o conhecimento das Escrituras, 
que as ponhamos em prática 
para merecer a graça espiritual, 
esclarecidos pela Lei do Espírito Santo, 
em Jesus Cristo, Nosso Senhor, 
a quem pertencem a glória e o poder, 
pelos séculos dos séculos! Amen. 
 
 
4.10. COMO É BELO... 
         - cf. Salmo 133 (132) 
 

Como é belo ver no outro um irmão 
e dar as mãos. Como é belo olhar o outro com amor 
e abrir-lhe o coração. 
 

Como é belo ser samaritano do irmão faminto 
e partilhar com ele o nosso pão. Como é belo fazer-se cireneu do irmão cansado, 
e ajudá-lo a levar a cruz. 
Como é belo tornar presente em toda a parte 
o mandamento novo do Senhor. 
 

Como é belo repartir com alegria 
o pão da terra e o pão do amor libertador. 
Como é belo lançar pontes entre todas as raças e nações. 
Como é belo fazer do mundo inteiro o lugar da festa, da vida e do amor. 
Como é belo sentar à mesma mesa 
os homens todos, como amigos e irmãos. 
 

Como é belo tornar presente em toda a parte 
o mandamento novo do Senhor. 
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4.11. EU TE PROCURO, SENHOR 

- cf. Salmo 42 (41) 
 
Como o veado corre em busca de água fresca, 

assim eu Te procuro ansiosamente, Senhor. 
Andei por terras estrangeiras,  

esbanjei riqueza e dignidade 
e senti-me desprezado e vil. 

 

Comi o pão amargo da solidão,  
vesti os andrajos do pecado e da frustração,  
perdi a alegria e o gosto de viver. 

Que saudades sinto, Senhor, da Tua companhia  
e da felicidade que outrora experimentei! 

 
Por isso, cansado e de mãos vazias, 

Te procuro dia e noite, 
invocando a tua misericórdia.  
 

Conduz-me, Senhor, novamente à tua casa, 
onde me sentarás à tua mesa, 
me abraçarás e farás uma festa. 
 
Então, ficarei contigo para sempre, 
louvarei eternamente o teu amor e fidelidade  
e celebrarei com meus irmãos 
a tua Salvação. 
 
4.12. BEM-AVENTURANÇAS 

cf. Mt 5,1-10 
 

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados os que repartem os bens 

com alegria e generosidade;  
Bem-aventurados os que conservam liberdade interior 

perante o dinheiro e a riqueza;  
Bem-aventurados os que reconhecem 

e aceitam as próprias limitações e fraquezas. 
Bem-aventurados os mansos,  
porque possuirão a terra. 
 
Bem-aventurados os que sabem ser 

ponte de concórdia e união;  
Bem-aventurados os que à ofensa 

respondem com o perdão;  
Bem-aventurados aqueles 

cuja única arma é o amor. 
 

Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. 
 
Bem-aventurados os que são sensíveis à dor 

e ao sofrimento dos outros;  
Bem-aventurados os que vivem solidários 

com os oprimidos e esmagados;  
Bem-aventurados os que gastam a vida 

servindo os pobres e marginalizados. 
 
 

"Enquanto durante a Liturgia 
tomo nas mãos o livro do Evangelho 

e em sinal de bênção 
o elevo acima da assembleia 

e sobre toda a Igreja, 
faço-o com a esperança 

de que este continue a ser 
o Livro da vida 

de todos os fiéis, 
de cada família 

e de todas as sociedades. 
Com a mesma esperança 

peço-vos hoje: Entrai no novo milénio com o 
LIVRO DO EVANGELHO! 

Ele não falte em nenhum lar! 
Lede-o e meditai-o! 
Deixai Cristo falar!" 

 
(João Paulo II: Pelplin – Polónia, 6/Junho/1999) 
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Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça 
porque serão saciados. 
 
Bem-aventurados os que lutam 

por um mundo mais humano e mais fraterno; 
Bem-aventurados os que fazem do poder 

serviço desinteressado à comunidade;  
Bem-aventurados os que entregam a vida 

para serem voz da gente sem voz. 
 
Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 
 
Bem-aventurados os que odeiam o pecado, 

mas amam o pecador; 
Bem-aventurados os que compreendem 

as quedas e os fracassos dos outros; 
Bem-aventurados os que se dão, 

sem esperar recompensa. 
 
Bem-aventurados os puros de coração,  
porque verão a Deus. 
 
Bem-aventurados os simples 

que agem sem segundas intenções; 
Bem-aventurados os que não exploram o sexo, 

nem banalizam o amor; 
Bem-aventurados os que não pactuam 

com a desonestidade e a mentira. 
 

Bem-aventurados os construtores da paz,  
porque serão chamados filhos de Deus. 
 
Bem-aventurados os que constroem a paz, 

promovendo a justiça e a liberdade; 
Bem-aventurados os que constroem a paz, 

pelos caminhos da verdade e do amor; 
Bem-aventurados os que constroem a paz 

à luz da Boa Nova de Jesus. 
 

Bem-aventurados os perseguidos por causa justiça, 
porque deles é o Reino dos céus. 
 

Bem-aventurados os perseguidos 
porque incomodam os grandes e poderosos; 

Bem-aventurados os perseguidos 
por falarem de Jesus de Nazaré; 

Bem-aventurados os perseguidos 
por amarem sem medida os seus irmãos. 

 

 
4.13. NOSSA SENHORA DA PALAVRA 
 - frei Lopes Morgado, ofmcap. 
 

Virgem Maria de Nazaré, 
Mãe de Jesus, 
Nossa Senhora da Fé, 
Senhora da Luz, 
Santa Maria de Belém, 
Tu falavas tão pouco e fazias tanto bem! 
Eu falo tanto e faço tão pouco! 
Sete palavras, dizem que disseste, 
De sete assuntos falaste, 
Como quem diz: de tudo. 
Tantas como teu filho na cruz. 
O resto do tempo 
Foi para meditar nas palavras 
Do teu Jesus. 
Nossa Senhora da Meditação, 
Ensina-me, a teu exemplo, 
A guardar e a pensar 
Em meu coração, 
Como tu, ao voltares do templo, 
Meditaste na Sua Palavra. 
Que ela seja meu pão e meu vinho 
Minha carne e meu sangue, 
Nossa Senhora do Bom Caminho, 
Que em mim presencialize e faça vida 
O amor e a salvação. 
Nossa Senhora da Palavra, 
Mestra e Discípula, 
Faça-se em mim 
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A vossa palavra. 
A tua e de teu filho. 
A vossa vida, Mãe. 
Ámen. 
 
4.14. MARIA, ATENTA À PALAVRA DO SENHOR 

- Vidal Ayala (Celebrações Marianas) 
Ó Maria, 
Senhora do silêncio atento e da Palavra, 
ama e senhora do momento propício e da ocasião 
para oferecer espaço ao Senhor que vos reclama. 
 

Cada dia é uma flor ardente 
tecendo-se em vossos dedos como encaixe fecundo de luzes, 
diálogo à espera; 
porque o tempo pára nos vossos limites, 
quando empregais todo o vosso ser na escuta de Deus; 
e cada hora se vos torna apertado anseio 
que entretece um novo e vertical percurso do céu. 
 

Ó Maria, 
as vossas mãos vão, 
sabiamente modelando, atónitas, a perfeição de cada obra. 
Enchem-vos de júbilo exacto e primordial 
a idas e vindas do vosso coração jornaleiro, 
ao mesmo tempo que, por dentro, vos cresce 
a inclinação para o Deus amigo. 
 

A vossa mente ajoelhada 
consegue devolver às coisas simples e despretensiosas 
o valor, o aroma, o fulgor substancial 
que sintoniza a vossa tarefa com a voz criadora de Deus. 
 

Sois, ó Maria, 
fiel ouvinte da Palavra do Senhor; 
a vossa grandeza alicerça-se, vigorosamente, 
na vida tão insignificante do lar humilde, 
enquanto desenhais voos em altitude 
e iluminais ninhos de amor, 
a cada passo e em todos os objectos. 
 

Com serena alegria permaneceis, ó Maria,  
sempre disposta para o Senhor dos encontros. 

4.15. Mãe do Verbo Encarnado 
- Jean Guitton 

 
Ó Maria, Mãe do Verbo Encarnado,  
que és modelo de toda a criação 
e de todas as invenções,  
quero louvar-te... 
Quero cantar para ti...  
E saúdo-te com estes nomes antigos e novos: 
 
Virgem da reflexão,  
Rainha do pensamento,  
Virgem que meditou sobre a História. 
 
Guarda do passado,  
Socorro do presente,  
Antecipadora do futuro. 
 
Virgem da espera,  
Virgem das ocasiões,  
Virgem dos encontros improváveis,  
Virgem das afinidades. 
 
Rainha das conjunturas,  
Rainha dos acontecimentos,  
Rainha das surpresas,  
Rainha de todas as nossas escolhas,  
Rainha de todos os tempos. 
 
Tu tens o poder de antecipar a hora, 
como demonstraste em Caná. 
Antecipa a hora da reconciliação. 
Antecipa a hora do fim das nossas provas, 
em que poderemos contemplar-te 
na glória do teu Filho Jesus, 
o Verbo Encarnado, 
a hora em que Ele finalmente 
tiver restituído o universo ao Pai, 
em que finalmente Deus será tudo em todos. 
Ámen. 
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4.16. CREIO NO ESPÍRITO SANTO 
 
1. O Espírito Santo é como o vento 
2. O Espírito Santo é como o fogo. 
3. O Espírito Santo é como a luz.  
 

Grupo: Ninguém O controla. 
ninguém O limita. 
ninguém O esgota. 

 

1. O Espírito Santo é surpresa. 
2. O Espírito Santo é novidade. 
3. O Espírito Santo é recomeço.  
 

Grupo: Ele é a Vida de Deus! 
Ele é a Vida do homem! 
Ele é a Vida do mundo! 
 

Assembleia: Espírito Criador,  
vem transformar o mundo,  
vem recriar a vida do homem,  
vem congregar o teu povo na justiça. 

 
1. Tudo parecia acabado: mas o Espírito vem sobre os Apóstolos 

e lança-os, sem medo, na aventura da Igreja!  
 

Grupo: Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida! 

 

Assembleia: Espírito Criador, … 
 
2. Tudo parecia velho: mas o Espírito vem sobre João XXIII e a Igreja renasce da 

fonte do Evangelho, toma consciência da sua missão e abre-se ao diálogo com 
o mundo e as Igrejas.  

 
Grupo: Creio … 
 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
 
 
 

3. Tudo parecia perdido: mas o Espírito faz renascer movimentos novos que 
testemunham a Sua presença e actuam os Seus dons na comunidade.  

 
Grupo: Creio … 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
1. Deus não está morto: o Espírito vive! 
2. A Igreja não está ultrapassada: o Espírito vive! 
3. O mundo não está perdido: o Espírito vive!  
 
Grupo: Creio … 
 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
 
 
4.17. DOZE TEXTOS BÍBLICOS SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 

1. Salmo 104 (103) - Mandai, Senhor, o Vosso Espírito 
2. Ezequiel 37, 1-14 - Ossos ressequidos, vou introduzir em  vós o Meu 

Espírito e vivereis 
3. Joel 3, 1-5 - Sobre os meus servos e servas derramarei  o Meu Espírito 
4. João 7, 37-39 - Correrão rios de água viva 
5. João 14, 15-26 - O Espírito Santo vos ensinará tudo 
6. João 15, 26-27; 16, 12-15 - O Espírito Santo vos ensinará a verdade  

plena 
7. João 20, 19-23 - Recebei O Espírito Santo 
8. Actos 2, 1-11 - Todos  ficaram cheios  do Espírito Santo 
9. Romanos 8, 8-17 - Os que são movidos pelo Espírito de Deus, são 

filhos de Deus 
10. Romanos 8, 22-27 - O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis 
11. 1 Coríntios 12, 3-13 - Baptizados num só espírito, para  formarmos  um  

só corpo 
12. Gálatas 5, 16-25 - Os  frutos  do Espírito 
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4.16. CREIO NO ESPÍRITO SANTO 
 
1. O Espírito Santo é como o vento 
2. O Espírito Santo é como o fogo. 
3. O Espírito Santo é como a luz.  
 

Grupo: Ninguém O controla. 
ninguém O limita. 
ninguém O esgota. 

 

1. O Espírito Santo é surpresa. 
2. O Espírito Santo é novidade. 
3. O Espírito Santo é recomeço.  
 

Grupo: Ele é a Vida de Deus! 
Ele é a Vida do homem! 
Ele é a Vida do mundo! 
 

Assembleia: Espírito Criador,  
vem transformar o mundo,  
vem recriar a vida do homem,  
vem congregar o teu povo na justiça. 

 
1. Tudo parecia acabado: mas o Espírito vem sobre os Apóstolos 

e lança-os, sem medo, na aventura da Igreja!  
 

Grupo: Creio no Espírito Santo, 
Senhor que dá a vida! 

 

Assembleia: Espírito Criador, … 
 
2. Tudo parecia velho: mas o Espírito vem sobre João XXIII e a Igreja renasce da 

fonte do Evangelho, toma consciência da sua missão e abre-se ao diálogo com 
o mundo e as Igrejas.  

 
Grupo: Creio … 
 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
 
 
 

3. Tudo parecia perdido: mas o Espírito faz renascer movimentos novos que 
testemunham a Sua presença e actuam os Seus dons na comunidade.  

 
Grupo: Creio … 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
1. Deus não está morto: o Espírito vive! 
2. A Igreja não está ultrapassada: o Espírito vive! 
3. O mundo não está perdido: o Espírito vive!  
 
Grupo: Creio … 
 
Assembleia: Espírito Criador, … 
 
 
 
4.17. DOZE TEXTOS BÍBLICOS SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 

1. Salmo 104 (103) - Mandai, Senhor, o Vosso Espírito 
2. Ezequiel 37, 1-14 - Ossos ressequidos, vou introduzir em  vós o Meu 

Espírito e vivereis 
3. Joel 3, 1-5 - Sobre os meus servos e servas derramarei  o Meu Espírito 
4. João 7, 37-39 - Correrão rios de água viva 
5. João 14, 15-26 - O Espírito Santo vos ensinará tudo 
6. João 15, 26-27; 16, 12-15 - O Espírito Santo vos ensinará a verdade  

plena 
7. João 20, 19-23 - Recebei O Espírito Santo 
8. Actos 2, 1-11 - Todos  ficaram cheios  do Espírito Santo 
9. Romanos 8, 8-17 - Os que são movidos pelo Espírito de Deus, são 

filhos de Deus 
10. Romanos 8, 22-27 - O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis 
11. 1 Coríntios 12, 3-13 - Baptizados num só espírito, para  formarmos  um  

só corpo 
12. Gálatas 5, 16-25 - Os  frutos  do Espírito 
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4.18. PAI-NOSSO 
 
Pai-Nosso, 
Tu nos fizeste filhos no Filho  
e nos deste o Teu Espírito que em nós grita: Abba — Pai! 
 
Pai-Nosso, 
dos homens de todas as raças e cores, 
de todos os credos e condições sociais, 
dos homens de todos os tempos e continentes. 
 
Santificado seja o Teu Nome, 
pelo olhar límpido das crianças, 
pelo coração generoso dos jovens, 
pelas mãos dos que repartem amor, 
pela voz dos que anunciam a paz, 
pelas vidas que se gastam ao serviço dos irmãos. 
 
Venha o Teu Reino 
que grita dentro do coração do homem  
e está já presente na história que construímos:  
em cada palavra de conforto e de esperança,  
em cada atitude de compreensão e de acolhimento,  
em cada gesto de partilha e de amor. 
 
Venha o Teu Reino 
de verdade e de justiça, de amor, de vida e de paz. 
 

                             
 
 
 

4.19. CREIO EM TI, ESPÍRITO SANTO 
 
Creio em Ti, Espírito Santo, 
Senhor e dador de vida, 
que pairavas sobre as águas                                Gn 1,2 
da primeira criação, 
 
e desceste sobre a Virgem que Te acolheu              Lc 1,35  
e sobre as águas da nova criação.                         Mc 1, 10 
 
Tu és o Vínculo da caridade eterna, 
A unidade e a paz 
do Amado e do Amante 
no diálogo eterno do Amor. 
 
Tu és O Êxtase e o Dom de Deus, 
Aquele em quem o amor infinito 
se abre na liberdade 
para suscitar e derramar amor. 
 
A Tua presença faz-nos Igreja,                           Act 1,8 
Povo da caridade,                                             Act 2, 1 ss 
Unidade que é sinal e profecia 
para a unidade do mundo. 
 
Tu nos fazes igreja da liberdade,                        2 Cor 3,17 
abertos ao novo 
em Ti, o perdão dos pecados,                            Jo 20, 22s 
em Ti, é-nos antecipada e prometida 
a alegria do século vindouro.                             2 Cor 1, 22 
 

Creio em Ti, Único Deus de Amor, 
Eterno amante, eterno amado,                           Mt 28, 20 
Eterna unidade e liberdade de amor. 
 

Em tT vivo e repouso,  
dando-Te o meu coração, 
e pedindo-Te que me escondas em Ti                 Col 3, 3 
e habites em mim.                                            Jo 14, 23 
Amen! 
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4.18. PAI-NOSSO 
 
Pai-Nosso, 
Tu nos fizeste filhos no Filho  
e nos deste o Teu Espírito que em nós grita: Abba — Pai! 
 
Pai-Nosso, 
dos homens de todas as raças e cores, 
de todos os credos e condições sociais, 
dos homens de todos os tempos e continentes. 
 
Santificado seja o Teu Nome, 
pelo olhar límpido das crianças, 
pelo coração generoso dos jovens, 
pelas mãos dos que repartem amor, 
pela voz dos que anunciam a paz, 
pelas vidas que se gastam ao serviço dos irmãos. 
 
Venha o Teu Reino 
que grita dentro do coração do homem  
e está já presente na história que construímos:  
em cada palavra de conforto e de esperança,  
em cada atitude de compreensão e de acolhimento,  
em cada gesto de partilha e de amor. 
 
Venha o Teu Reino 
de verdade e de justiça, de amor, de vida e de paz. 
 

                             
 
 
 

4.19. CREIO EM TI, ESPÍRITO SANTO 
 
Creio em Ti, Espírito Santo, 
Senhor e dador de vida, 
que pairavas sobre as águas                                Gn 1,2 
da primeira criação, 
 
e desceste sobre a Virgem que Te acolheu              Lc 1,35  
e sobre as águas da nova criação.                         Mc 1, 10 
 
Tu és o Vínculo da caridade eterna, 
A unidade e a paz 
do Amado e do Amante 
no diálogo eterno do Amor. 
 
Tu és O Êxtase e o Dom de Deus, 
Aquele em quem o amor infinito 
se abre na liberdade 
para suscitar e derramar amor. 
 
A Tua presença faz-nos Igreja,                           Act 1,8 
Povo da caridade,                                             Act 2, 1 ss 
Unidade que é sinal e profecia 
para a unidade do mundo. 
 
Tu nos fazes igreja da liberdade,                        2 Cor 3,17 
abertos ao novo 
em Ti, o perdão dos pecados,                            Jo 20, 22s 
em Ti, é-nos antecipada e prometida 
a alegria do século vindouro.                             2 Cor 1, 22 
 

Creio em Ti, Único Deus de Amor, 
Eterno amante, eterno amado,                           Mt 28, 20 
Eterna unidade e liberdade de amor. 
 

Em tT vivo e repouso,  
dando-Te o meu coração, 
e pedindo-Te que me escondas em Ti                 Col 3, 3 
e habites em mim.                                            Jo 14, 23 
Amen! 
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4.20. BENDITO SEJA DEUS 
- cf. Ef 1,3-7 

 
Oremos a Palavra       [Rezar a dois coros] 
 

Bendito seja Deus, 
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que do alto do Céu nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais em Cristo. 

Ele que nos escolheu 
antes da criação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis, 
em caridade, na sua presença. 

 

Ele nos predestinou-nos, de sua livre vontade,  
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, 
 

para que fosse enaltecida a glória da sua graça,  
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. 

 

Nele temos a redenção, pelo seu Sangue, 
o perdão dos nossos pecados, 
em virtude da riqueza da sua graça. Amen. 
 
Oremos juntos 
Senhor nosso Pai, sede sempre bendito porque em Cristo nos amais com um amor 
eterno, antes mesmo de te conhecermos. Dai-nos a disponibilidade de Paulo para 
que, como ele, respondamos a tanto amor e possamos anunciar às pessoas que 
vivem ao nosso lado que tu as amas, desde sempre. Tudo isto te pedimos por 
Jesus nosso irmão, mestre e Senhor. Ámen. 
 

Para aprofundar a Escritura 
Act 9,1-22; 22,3-16; 26,9-20;  Rom 14,19; 
l Cor 12,4-7.27-31;   Gl 1,11-16; 
l Tm 1,12-16;    2 Tm 1,9-10;  
1 Ped 4,10-11. 
 
 
 
 
 
 

4.21. A VIDA NOVA DO BAPTISMO 
- cf. Ef 3,14-21 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
 

Prostremo-nos diante do Pai, 
do qual recebe o nome toda a família, 
nos céus e na terra: 
 

Que Ele nos conceda, 
segundo a riqueza da sua glória, 
a plenitude da força, pelo seu Espírito, 
para que se robusteça em nós o homem interior. 

Que, pela fé, Cristo habite nos nossos corações;  
que estejamos enraizados e alicerçados no amor, 
para podermos apreender, com todos os santos, 
 

qual a largura, o comprimento, 
a altura e a profundidade... 
a capacidade de conhecer o amor de Cristo, 
que ultrapassa todo o conhecimento, 
e sejamos repletos da plenitude de Deus. 
 

Aquele que pode fazer imensamente mais 
do que pedimos ou imaginamos, 
pelo poder que eficazmente exerce em nós. 
 

A Ele a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, 
em todas as gerações, pelos séculos dos séculos! Amen. 

 

Oremos juntos 
Pai da luz e da vida, agradecemos-te pelo dom imenso do Baptismo, que imprimiu 
em nós o rosto do teu amado Filho, Jesus nosso Senhor. Pedimos--te, por 
intercessão de São Paulo, que nos fortaleças com a tua graça para que o mistério 
do Senhor ressuscitado se realize em nós, em toda a sua plenitude, e possamos 
tornar-nos no mundo uma manifestação da sua presença e do seu anúncio. Ele que 
é Deus e vive desde sempre em comunhão contigo e com o Espírito. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Col 1, 12-20;  Mt 28,16-20; 
Jo 3,1-7;   Act 8,36-38; 16,31-33; 
Rm 6,3-14;  Gl 3,26-28; 5,16-25; 
Cl 2,10-12; 3,1-13; 1 Ped 2,9-11; 
Ef. 1, 3. 
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4.20. BENDITO SEJA DEUS 
- cf. Ef 1,3-7 

 
Oremos a Palavra       [Rezar a dois coros] 
 

Bendito seja Deus, 
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que do alto do Céu nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais em Cristo. 

Ele que nos escolheu 
antes da criação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis, 
em caridade, na sua presença. 

 

Ele nos predestinou-nos, de sua livre vontade,  
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, 
 

para que fosse enaltecida a glória da sua graça,  
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. 

 

Nele temos a redenção, pelo seu Sangue, 
o perdão dos nossos pecados, 
em virtude da riqueza da sua graça. Amen. 
 
Oremos juntos 
Senhor nosso Pai, sede sempre bendito porque em Cristo nos amais com um amor 
eterno, antes mesmo de te conhecermos. Dai-nos a disponibilidade de Paulo para 
que, como ele, respondamos a tanto amor e possamos anunciar às pessoas que 
vivem ao nosso lado que tu as amas, desde sempre. Tudo isto te pedimos por 
Jesus nosso irmão, mestre e Senhor. Ámen. 
 

Para aprofundar a Escritura 
Act 9,1-22; 22,3-16; 26,9-20;  Rom 14,19; 
l Cor 12,4-7.27-31;   Gl 1,11-16; 
l Tm 1,12-16;    2 Tm 1,9-10;  
1 Ped 4,10-11. 
 
 
 
 
 
 

4.21. A VIDA NOVA DO BAPTISMO 
- cf. Ef 3,14-21 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
 

Prostremo-nos diante do Pai, 
do qual recebe o nome toda a família, 
nos céus e na terra: 
 

Que Ele nos conceda, 
segundo a riqueza da sua glória, 
a plenitude da força, pelo seu Espírito, 
para que se robusteça em nós o homem interior. 

Que, pela fé, Cristo habite nos nossos corações;  
que estejamos enraizados e alicerçados no amor, 
para podermos apreender, com todos os santos, 
 

qual a largura, o comprimento, 
a altura e a profundidade... 
a capacidade de conhecer o amor de Cristo, 
que ultrapassa todo o conhecimento, 
e sejamos repletos da plenitude de Deus. 
 

Aquele que pode fazer imensamente mais 
do que pedimos ou imaginamos, 
pelo poder que eficazmente exerce em nós. 
 

A Ele a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, 
em todas as gerações, pelos séculos dos séculos! Amen. 

 

Oremos juntos 
Pai da luz e da vida, agradecemos-te pelo dom imenso do Baptismo, que imprimiu 
em nós o rosto do teu amado Filho, Jesus nosso Senhor. Pedimos--te, por 
intercessão de São Paulo, que nos fortaleças com a tua graça para que o mistério 
do Senhor ressuscitado se realize em nós, em toda a sua plenitude, e possamos 
tornar-nos no mundo uma manifestação da sua presença e do seu anúncio. Ele que 
é Deus e vive desde sempre em comunhão contigo e com o Espírito. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Col 1, 12-20;  Mt 28,16-20; 
Jo 3,1-7;   Act 8,36-38; 16,31-33; 
Rm 6,3-14;  Gl 3,26-28; 5,16-25; 
Cl 2,10-12; 3,1-13; 1 Ped 2,9-11; 
Ef. 1, 3. 
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4.22. ABENÇOADOS COM TODAS AS BÊNÇÃOS 
- cf. Cl 1,12-20 

 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
 
Dêmos graças a Deus Pai, 
que nos chama a tomar parte 
na herança dos santos, na luz divina. 

Ele nos libertou do poder das trevas 
e nos transferiu para o Reino de seu amado Filho. 

 
Nele encontramos a redenção, pelo seu Sangue 
o perdão dos nossos pecados. 
 

Ele é a imagem de Deus invisível,  
o Primogénito de toda a criatura; 

 
porque nele foram criadas todas as coisas, 
no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, 
 

Tronos e Dominações, Poderes e Autoridades,  
por Ele e para Ele tudo foi criado. 

 
Ele é anterior a todas as coisas 
E por Ele tudo subsiste. 
 

Ele é a Cabeça da Igreja, 
que é o seu Corpo. 

 
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos, 
em tudo Ele tem o lugar. 
 

Aprouve a Deus que nele residisse 
toda a plenitude 
e nele fossem reconciliadas consigo  
todas as coisas, 
estabelecendo a paz, pelo Sangue da sua cruz, 
com todas as criaturas, na terra e nos céus. Ámen. 

 
 
 

Oremos juntos 
Deus, Pai de todas as consolações e criador de toda a beleza, que, em Cristo teu 
Filho, nos enchestes com todos os bens, nós te adoramos. Dá-nos a sabedoria do 
coração e a admiração dos olhos para que, como Paulo, possamos penetrar na 
profundidade do teu amor e na grandeza da esperança da tua chamada à glória 
como filhos teus. Por Jesus Cristo, nossa bênção e nossa salvação, que vive contigo 
e com o Espírito na harmonia do Amor eterno. 
Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Rom 8,28-30;  1 Cor 6,13-15.19-20; 
2 Cor 4,4-6;  Ef 2,4-7; 
2 Tm 1,9-10;  1 Ped 1,3-4.5-9; 
1 Jo 3,1-3.   
 
 
4.23. ALEGRO-ME NOS SOFRIMENTOS 

- cf. 2 Cor 1,3-7 
 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Pai misericordioso e Deus de toda a consolação,  
que nos consola em todas as nossas tribulações, 
 

para que também nós possamos consolar 
aqueles que sofrem toda a espécie de tribulação, 
mediante a consolação 
que nós mesmos recebemos de Deus. 

 
Como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, 
por Ele, também, é abundante a nossa consolação. 
 
Quando somos atribulados, 
é para consolação e salvação de todos. 
Quando somos consolados, 
é para consolação de todos. 
 

A nossa esperança é firme: 
assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, 
também havemos de participar na sua consolação. Ámen. 

 



49

4.22. ABENÇOADOS COM TODAS AS BÊNÇÃOS 
- cf. Cl 1,12-20 

 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
 
Dêmos graças a Deus Pai, 
que nos chama a tomar parte 
na herança dos santos, na luz divina. 

Ele nos libertou do poder das trevas 
e nos transferiu para o Reino de seu amado Filho. 

 
Nele encontramos a redenção, pelo seu Sangue 
o perdão dos nossos pecados. 
 

Ele é a imagem de Deus invisível,  
o Primogénito de toda a criatura; 

 
porque nele foram criadas todas as coisas, 
no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, 
 

Tronos e Dominações, Poderes e Autoridades,  
por Ele e para Ele tudo foi criado. 

 
Ele é anterior a todas as coisas 
E por Ele tudo subsiste. 
 

Ele é a Cabeça da Igreja, 
que é o seu Corpo. 

 
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos, 
em tudo Ele tem o lugar. 
 

Aprouve a Deus que nele residisse 
toda a plenitude 
e nele fossem reconciliadas consigo  
todas as coisas, 
estabelecendo a paz, pelo Sangue da sua cruz, 
com todas as criaturas, na terra e nos céus. Ámen. 

 
 
 

Oremos juntos 
Deus, Pai de todas as consolações e criador de toda a beleza, que, em Cristo teu 
Filho, nos enchestes com todos os bens, nós te adoramos. Dá-nos a sabedoria do 
coração e a admiração dos olhos para que, como Paulo, possamos penetrar na 
profundidade do teu amor e na grandeza da esperança da tua chamada à glória 
como filhos teus. Por Jesus Cristo, nossa bênção e nossa salvação, que vive contigo 
e com o Espírito na harmonia do Amor eterno. 
Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Rom 8,28-30;  1 Cor 6,13-15.19-20; 
2 Cor 4,4-6;  Ef 2,4-7; 
2 Tm 1,9-10;  1 Ped 1,3-4.5-9; 
1 Jo 3,1-3.   
 
 
4.23. ALEGRO-ME NOS SOFRIMENTOS 

- cf. 2 Cor 1,3-7 
 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Pai misericordioso e Deus de toda a consolação,  
que nos consola em todas as nossas tribulações, 
 

para que também nós possamos consolar 
aqueles que sofrem toda a espécie de tribulação, 
mediante a consolação 
que nós mesmos recebemos de Deus. 

 
Como abundam em nós os sofrimentos de Cristo, 
por Ele, também, é abundante a nossa consolação. 
 
Quando somos atribulados, 
é para consolação e salvação de todos. 
Quando somos consolados, 
é para consolação de todos. 
 

A nossa esperança é firme: 
assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, 
também havemos de participar na sua consolação. Ámen. 
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Oremos juntos 
Pai santo, Amor incondicionado, oferecemos-te a nossa dor e a do mundo: das 
vítimas da violência, do ódio, do egoísmo, das injustiças e das guerras; 
oferecemos-te a dolorosa perturbação das crianças violentadas e das mulheres 
abusadas; apresentamos-te os doentes, os deficientes de todo o género, os pobres 
e os explorados; especialmente quem sofre sem esperança. Recebe a oferta que as 
nossas mãos te apresentam, juntamente com Cristo, nosso irmão e Vítima santa 
para a redenção do mundo. Ele é o Senhor da vida que não tem fim e vive contigo 
e com o Espírito. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Is (o Servo do Senhor) 42,1-4; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12; 
Mt 20,25-28;    Mc 15,29-32; 
Lc 9,22-25; 24,46-47;   Jo 18-19; 
1 Cor 1,18.22-25; 2,1-3;   2 Cor 4,5.10-11; 
1 Ped 1,17-21; 2,19.25. 
 
 
4.24. A MESA DO SENHOR 

- cf. 1 Cor 10,16-17.21-22.31 
 
Oremos a Palavra [Rezar a dois coros]  
 
O cálice de bênção, que abençoamos, 
não é comunhão com o sangue de Cristo? 
 

O pão que partimos 
não é comunhão com o Corpo de Cristo? 

 
Como há um só pão, 
nós, embora muitos, somos um só corpo, 
porque todos participamos desse único pão. 
 

Não podemos beber o cálice do Senhor 
e o cálice dos demónios; 
não podemos participar da mesa do Senhor 
e da mesa dos demónios. 

 
Ou queremos provocar a ira do Senhor? 
Acaso somos mais fortes do que Ele? 

 
Quer comamos, quer bebamos, 
ou façamos outra coisa, 
tudo fazemos para glória de Deus. Ámen. 

 
Oremos juntos 
Jesus, pão partido, maravilha e mistério da fé, abre os nossos corações ao dom 
imenso do teu amor. Abre o nosso coração à palavra forte de Paulo. Torna-nos 
conscientes do teu mistério de morte e de ressurreição, que se renova 
incessantemente sobre os nossos altares, porque quiseste permanecer connosco e 
tornares-te nosso alimento. Por este teu dom infinito, faz com que sejamos 
capazes de repartir a nossa vida por amor dos nossos irmãos, das nossas irmãs, 
para que todos juntos possamos atingir a comunhão eterna contigo, o Ressus-
citado que vive para sempre com o Pai e o Espírito. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Is 55,1-3;    Mt 20,26-28; 26,17-30; 
Mc 14,22-25;    Lc 22,7-18.21-23; 
Jo 6,35.40.47-48,50-59; 13,21-30;  Act 2,41-47; 
Heb 9,15-23. 
 
 
4.25. SANTIFICADOS EM CRISTO JESUS 

- cf. Rom 8,31-39 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Se Deus está por nós, 
quem pode estar contra nós? 
 

Ele, que nem sequer poupou o seu próprio Filho, 
mas o entregou por todos nós, 
como não havia de nos oferecer tudo juntamente com Ele? 

 
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?  
A tribulação, a angústia, a perseguição, 
a fome, a nudez, o perigo, a espada? 
 

Mas em tudo isso saímos vencedores, 
graças àquele que nos amou. 
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Oremos juntos 
Pai santo, Amor incondicionado, oferecemos-te a nossa dor e a do mundo: das 
vítimas da violência, do ódio, do egoísmo, das injustiças e das guerras; 
oferecemos-te a dolorosa perturbação das crianças violentadas e das mulheres 
abusadas; apresentamos-te os doentes, os deficientes de todo o género, os pobres 
e os explorados; especialmente quem sofre sem esperança. Recebe a oferta que as 
nossas mãos te apresentam, juntamente com Cristo, nosso irmão e Vítima santa 
para a redenção do mundo. Ele é o Senhor da vida que não tem fim e vive contigo 
e com o Espírito. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Is (o Servo do Senhor) 42,1-4; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12; 
Mt 20,25-28;    Mc 15,29-32; 
Lc 9,22-25; 24,46-47;   Jo 18-19; 
1 Cor 1,18.22-25; 2,1-3;   2 Cor 4,5.10-11; 
1 Ped 1,17-21; 2,19.25. 
 
 
4.24. A MESA DO SENHOR 

- cf. 1 Cor 10,16-17.21-22.31 
 
Oremos a Palavra [Rezar a dois coros]  
 
O cálice de bênção, que abençoamos, 
não é comunhão com o sangue de Cristo? 
 

O pão que partimos 
não é comunhão com o Corpo de Cristo? 

 
Como há um só pão, 
nós, embora muitos, somos um só corpo, 
porque todos participamos desse único pão. 
 

Não podemos beber o cálice do Senhor 
e o cálice dos demónios; 
não podemos participar da mesa do Senhor 
e da mesa dos demónios. 

 
Ou queremos provocar a ira do Senhor? 
Acaso somos mais fortes do que Ele? 

 
Quer comamos, quer bebamos, 
ou façamos outra coisa, 
tudo fazemos para glória de Deus. Ámen. 

 
Oremos juntos 
Jesus, pão partido, maravilha e mistério da fé, abre os nossos corações ao dom 
imenso do teu amor. Abre o nosso coração à palavra forte de Paulo. Torna-nos 
conscientes do teu mistério de morte e de ressurreição, que se renova 
incessantemente sobre os nossos altares, porque quiseste permanecer connosco e 
tornares-te nosso alimento. Por este teu dom infinito, faz com que sejamos 
capazes de repartir a nossa vida por amor dos nossos irmãos, das nossas irmãs, 
para que todos juntos possamos atingir a comunhão eterna contigo, o Ressus-
citado que vive para sempre com o Pai e o Espírito. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
Is 55,1-3;    Mt 20,26-28; 26,17-30; 
Mc 14,22-25;    Lc 22,7-18.21-23; 
Jo 6,35.40.47-48,50-59; 13,21-30;  Act 2,41-47; 
Heb 9,15-23. 
 
 
4.25. SANTIFICADOS EM CRISTO JESUS 

- cf. Rom 8,31-39 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Se Deus está por nós, 
quem pode estar contra nós? 
 

Ele, que nem sequer poupou o seu próprio Filho, 
mas o entregou por todos nós, 
como não havia de nos oferecer tudo juntamente com Ele? 

 
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?  
A tribulação, a angústia, a perseguição, 
a fome, a nudez, o perigo, a espada? 
 

Mas em tudo isso saímos vencedores, 
graças àquele que nos amou. 
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Sabemos que nem a morte nem a vida, 
nem os anjos nem os principados, 
nem o presente nem o futuro, 
nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, 
 

nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus 
que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ámen. 

 

Oremos juntos 
Pai, damos-te graças e louvamos-te porque é de ti que nos chega todo o bem em 
Cristo Jesus. Nele, fizeste-nos filhos e também herdeiros de toda a riqueza dos 
bens infinitos da tua graça que Ele nos mereceu. Fizeste-nos teus familiares e, pela 
comunhão dos santos, sustentas-nos sempre com generosidade. Pedimos-te, por 
intercessão de São Paulo, que ninguém na tua Igreja se sinta pobre e que todos 
juntos possamos participar no banquete do Cordeiro, o Mediador eterno, que nos 
introduz na comunhão contigo e com o Espírito para sempre. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Rom 6,5-6;   1 Cor 12,26-27; 
Ef 2,5-6; 3,16-19; 4,15-16;  Fl 3,10.20-21; 
Cl 1,9-14; 3,1-4;   2Tm 2,12. 
 
 
 
4.26. O MELHOR CAMINHO DE TODOS 

- cf. 1 Cor 13,1-7.13 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, nada sou, 

 

Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
que tenha uma fé capaz de transportar montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 

 

Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo às chamas, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 

 

O amor é paciente e prestável, 
não é invejoso, arrogante ou orgulhoso, 
nada faz de inconveniente 

nem busca o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 

 

O amor não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 

O amor tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará. 

 

Há três coisas que recebemos: 
a fé, a esperança e o amor, 
a maior de todas é o amor. Ámen. 
 
Oremos juntos 
Senhor Jesus, Tu que não apenas falaste de amor, mas nos mostrastes também 
como se vive e se morre por amor, concede-nos que te sigamos como Mestre e 
Senhor, para compreender as exigências dos teus ensinamentos: «Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos amei.» Torna-nos credíveis nos gestos e nas palavras, 
verdadeiros na nossa vida, coerentes em seguir-te e capazes de testemunhar a 
força do teu Evangelho, a única que pode transformar o mundo do egoísmo e da 
violência num mundo de amor e de paz. To pedimos por intercessão de São Paulo 
que, contigo e com o Pai, goza do Amor que não tem fim. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
SI 34,12-17;    Mt 5,1-12; 
Jo 13,34-35; 15,12-21;  Rom 12,14-21; 15,1-7; 
Fl 4,8-9;    1 Ped 2,21-23; 3,9; 
1 Jo 2,7-10; 3,11-18; 4,8-16. 
 
 
4.27. HABITADOS PELO ESPÍRITO 

- 1 Cor 12,4-11.13.26-27 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo; 
muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo;  
muitos modos de agir, mas é o mesmo Deus  
que realiza tudo em todos. 
 

O Espírito manifesta-se em cada um de nós, 
para proveito comum.  
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Sabemos que nem a morte nem a vida, 
nem os anjos nem os principados, 
nem o presente nem o futuro, 
nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, 
 

nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus 
que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ámen. 

 

Oremos juntos 
Pai, damos-te graças e louvamos-te porque é de ti que nos chega todo o bem em 
Cristo Jesus. Nele, fizeste-nos filhos e também herdeiros de toda a riqueza dos 
bens infinitos da tua graça que Ele nos mereceu. Fizeste-nos teus familiares e, pela 
comunhão dos santos, sustentas-nos sempre com generosidade. Pedimos-te, por 
intercessão de São Paulo, que ninguém na tua Igreja se sinta pobre e que todos 
juntos possamos participar no banquete do Cordeiro, o Mediador eterno, que nos 
introduz na comunhão contigo e com o Espírito para sempre. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Rom 6,5-6;   1 Cor 12,26-27; 
Ef 2,5-6; 3,16-19; 4,15-16;  Fl 3,10.20-21; 
Cl 1,9-14; 3,1-4;   2Tm 2,12. 
 
 
 
4.26. O MELHOR CAMINHO DE TODOS 

- cf. 1 Cor 13,1-7.13 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, nada sou, 

 

Ainda que eu tenha o dom da profecia 
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 
que tenha uma fé capaz de transportar montanhas, 
se não tiver amor, nada sou. 

 

Ainda que eu distribua todos os meus bens 
e entregue o meu corpo às chamas, 
se não tiver amor, de nada me aproveita. 

 

O amor é paciente e prestável, 
não é invejoso, arrogante ou orgulhoso, 
nada faz de inconveniente 

nem busca o seu próprio interesse, 
não se irrita nem guarda ressentimento. 

 

O amor não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila com a verdade. 

O amor tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais passará. 

 

Há três coisas que recebemos: 
a fé, a esperança e o amor, 
a maior de todas é o amor. Ámen. 
 
Oremos juntos 
Senhor Jesus, Tu que não apenas falaste de amor, mas nos mostrastes também 
como se vive e se morre por amor, concede-nos que te sigamos como Mestre e 
Senhor, para compreender as exigências dos teus ensinamentos: «Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos amei.» Torna-nos credíveis nos gestos e nas palavras, 
verdadeiros na nossa vida, coerentes em seguir-te e capazes de testemunhar a 
força do teu Evangelho, a única que pode transformar o mundo do egoísmo e da 
violência num mundo de amor e de paz. To pedimos por intercessão de São Paulo 
que, contigo e com o Pai, goza do Amor que não tem fim. Ámen! 
 
Para aprofundar a Escritura 
SI 34,12-17;    Mt 5,1-12; 
Jo 13,34-35; 15,12-21;  Rom 12,14-21; 15,1-7; 
Fl 4,8-9;    1 Ped 2,21-23; 3,9; 
1 Jo 2,7-10; 3,11-18; 4,8-16. 
 
 
4.27. HABITADOS PELO ESPÍRITO 

- 1 Cor 12,4-11.13.26-27 
 

Oremos a Palavra [Rezar a dois coros] 
Há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo; 
muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo;  
muitos modos de agir, mas é o mesmo Deus  
que realiza tudo em todos. 
 

O Espírito manifesta-se em cada um de nós, 
para proveito comum.  
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A uns Ele dá uma palavra de sabedoria;  
a outros, o gosto pela ciência; a outros, a fé; 

 
a uns, o dom das curas; 
e a outros, o poder de fazer milagres; 
a uns, a profecia; 
e a outros, o discernimento dos espíritos; 
a uns, a variedade de línguas; 
e a outros, o dom de interpretá-las. 
 

E o único e mesmo Espírito que realiza tudo isto, 
distribuindo a cada um, conforme lhe apraz. 

 
Nele, fomos todos baptizados 
par a formar um só corpo, 
e todos comungamos do mesmo Espírito. 
 

Se um membro sofre, com ele sofrem todos; 
se um membro é honrado, 
todos participam da sua alegria. 

 

Nós somos o Corpo de Cristo, 
membros da Igreja de Deus. Ámen. 
 

Oremos juntos 
Senhor, envia o teu Espírito e renova a face da terra, renova toda a criação, renova 
toda a Igreja. Espírito Santo, pedimos-te com São Paulo, aquece os nossos 
corações e torna-os capazes de amar; ilumina as nossas mentes e revela-nos todas 
as palavras de Jesus, fortalece a nossa vontade e torna-nos obedientes à vontade 
do Pai, construtores tenazes da tua paz e transmissores 
de todos os teus dons. Espírito de comunhão, faz de nós 
um só corpo em Jesus, que vive contigo e com o Pai a 
bem-aventurança da harmonia e a alegria da comunhão 
eterna. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Mc 1,9-11;    Lc 3,22; 4,1; 
Jo 1,29-34; 7,38-39; 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 
20,19-23; 
Act 2,1-21;    Rom 8,3-13; 
1 Cor 2,7-16;    1 Jo 2,20-21. 

4.28. PERMANECEI FIRMES NO SENHOR 
- As Bem-aventuranças inspiradas em S. Paulo 

 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
Felizes os que, como Paulo, 
se sentem escolhidos e amados por Deus 
antes da criação do mundo. 
 

felizes os que, como Paulo, 
vivem a novidade do Espírito 
que no Baptismo nos tornou filhos de Deus. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
louvam o Pai que, em Jesus,  
nos cobre de todas as bênçãos. 

Felizes os que, como Paulo, 
vivem com alegria 
o mistério do Senhor 
crucificado e ressuscitado na sua vida. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
se aproximam do banquete da Eucaristia, 
reconciliados com os irmãos e irmãs. 
 

Felizes os que, como Paulo, 
agradecem ao Pai que os chama a viver 
em comunhão com os irmãos e irmãs 
e os enriquece com a graça de Cristo. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
são testemunhas do Amor 
e o anunciam com a vida, 
como o único e sumo Bem. 
 

Felizes os que, como Paulo, 
são guiados pelo Espírito; 
são enriquecidos pelos seus dons 
e vivem-nos no serviço e na comunhão fraterna. 

 

Felizes somos nós se nos empenhamos 
a ser Paulo, hoje, 
tornando-nos, como Ele, 
testemunhas fiéis do Senhor Jesus 
e anunciando-o com alegria e coerência de vida. Ámen. 
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A uns Ele dá uma palavra de sabedoria;  
a outros, o gosto pela ciência; a outros, a fé; 

 
a uns, o dom das curas; 
e a outros, o poder de fazer milagres; 
a uns, a profecia; 
e a outros, o discernimento dos espíritos; 
a uns, a variedade de línguas; 
e a outros, o dom de interpretá-las. 
 

E o único e mesmo Espírito que realiza tudo isto, 
distribuindo a cada um, conforme lhe apraz. 

 
Nele, fomos todos baptizados 
par a formar um só corpo, 
e todos comungamos do mesmo Espírito. 
 

Se um membro sofre, com ele sofrem todos; 
se um membro é honrado, 
todos participam da sua alegria. 

 

Nós somos o Corpo de Cristo, 
membros da Igreja de Deus. Ámen. 
 

Oremos juntos 
Senhor, envia o teu Espírito e renova a face da terra, renova toda a criação, renova 
toda a Igreja. Espírito Santo, pedimos-te com São Paulo, aquece os nossos 
corações e torna-os capazes de amar; ilumina as nossas mentes e revela-nos todas 
as palavras de Jesus, fortalece a nossa vontade e torna-nos obedientes à vontade 
do Pai, construtores tenazes da tua paz e transmissores 
de todos os teus dons. Espírito de comunhão, faz de nós 
um só corpo em Jesus, que vive contigo e com o Pai a 
bem-aventurança da harmonia e a alegria da comunhão 
eterna. Ámen! 
 

Para aprofundar a Escritura 
Mc 1,9-11;    Lc 3,22; 4,1; 
Jo 1,29-34; 7,38-39; 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 
20,19-23; 
Act 2,1-21;    Rom 8,3-13; 
1 Cor 2,7-16;    1 Jo 2,20-21. 

4.28. PERMANECEI FIRMES NO SENHOR 
- As Bem-aventuranças inspiradas em S. Paulo 

 

Oremos a Palavra  [Rezar a dois coros] 
Felizes os que, como Paulo, 
se sentem escolhidos e amados por Deus 
antes da criação do mundo. 
 

felizes os que, como Paulo, 
vivem a novidade do Espírito 
que no Baptismo nos tornou filhos de Deus. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
louvam o Pai que, em Jesus,  
nos cobre de todas as bênçãos. 

Felizes os que, como Paulo, 
vivem com alegria 
o mistério do Senhor 
crucificado e ressuscitado na sua vida. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
se aproximam do banquete da Eucaristia, 
reconciliados com os irmãos e irmãs. 
 

Felizes os que, como Paulo, 
agradecem ao Pai que os chama a viver 
em comunhão com os irmãos e irmãs 
e os enriquece com a graça de Cristo. 

 

Felizes os que, como Paulo, 
são testemunhas do Amor 
e o anunciam com a vida, 
como o único e sumo Bem. 
 

Felizes os que, como Paulo, 
são guiados pelo Espírito; 
são enriquecidos pelos seus dons 
e vivem-nos no serviço e na comunhão fraterna. 

 

Felizes somos nós se nos empenhamos 
a ser Paulo, hoje, 
tornando-nos, como Ele, 
testemunhas fiéis do Senhor Jesus 
e anunciando-o com alegria e coerência de vida. Ámen. 
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Oremos juntos 
Nós te agradecemos, ó Pai, por aquele dia luminoso em que o Ressuscitado deteve 
Paulo no caminho de Damasco para convertê-lo, transformando-o no maior 
Apóstolo de todos os tempos. Irrompe nos nossos caminhos, Senhor, e orienta as 
nossas vidas para ti, para que, imitando Paulo, tenhamos a coragem de anunciar, 
com a vida e com a palavra, o Senhor crucificado e ressuscitado, que vive na glória 
contigo e com o Espírito. Ámen. 
 

Para aprofundar as Escrituras 
Mt 11,25-30;  Lc 10,21-24; 
Rom 12,1-21;  Fl 1,9-11; 
Cl 1,9-12;  1 Ts 1,4-12; 2,11-16; 
Heb 10,32-36. 
 
 
4.29. BÊNÇÃO PARA TODAS AS VIAGENS 

- Lopes Morgado in Ao Encontro do Sol 
 

O Deus de ABRAÃO te convoque 
para a marcha do sonho e da promessa 
e providencie nas encruzilhadas. (Gn 12,1; 22,1-2.7-8.15-18) 
 

O Deus de SARA te ensine  
o amor à vida sem horizontes 
e a esperança dos dias sem aurora. (Gn 17-19; 21,1-7) 

 

O Deus de JACOB te revele 
o ponto insuspeito do encontro 
e as marcas da luta e da procura. (Gn 28,10-18) 
 

O Deus de MOISÉS te fale face a face (Ecl 45,5) 
ao espelho da História e nos Sinais dos Tempos,  
para que O vejas como se vê o Invisível. (Heb 11,2?) 

 
O Deus de JOSUÉ te estimule a confiar  
em todos os recomeços 
e a assumir a decisão e a chefia. (Js J1, 5-11) 
 

O Deus de SAMUEL te encontre disponível 
para ouvires a sua voz  
e atenderes aos clamores do Povo. (1 Sm 3,1-10,- 8) 

 

O Deus de ELIAS te receba 
na intimidade da brisa e do silêncio, 
para não O confundires com o espectáculo. (1 Rs 19,8-13) 
 

O Deus de RAAB aceite a flor do teu acolhimento, 
poupe os teus e a tua casa 
e te inscreva na linhagem do seu Ungido. (Js 2,1.4-14: 6,22-23,- Mt 1,5) 
 

O Deus de DAVID te conceda 
o dom do arrependimento 
e a coragem do perdão e do louvor. (2 Sm 24,1-8; 20,1-12) 
 

O Deus de ISAÍAS te purifique 
e te liberte do medo da autoconsciência, 
para te dispores à graça do envio, (Is 6,1-8) 

O Deus de JUDITE e de ESTER te encoraje 
a preferires a dignidade do povo 
à tua própria integridade. (Jdt n e 13; Est 55) 
 

O Deus de JEREMIAS te cative 
e te leve, pela provação e o anonimato, 
 a aceitar o destino dos destinatários. (Jr 1,4-10; 11,18-20; 15,10-21; 

18,18-20; 20,7-12; 38,1-13) 
 
O Deus de OSEIAS te reconquiste com o seu amor, 
para transformares o deserto da infidelidade 
em fonte de Aliança renovada. (Os 1,2; 2,1-33.16-25:3, 1) 
 

O Deus de JONAS te desaloje da sombra 
das tuas fugas, projectos e presunções  
e te ensine a gratuidade da notícia e do perdão. (Jon 1,1-3; 3, 1-10; 4) 

 
O Deus de ANA e de TOBITE, de TOBIAS e de SARA 
transforme a tua caridade e oração 
em paz e alegria no seio da família. (Tob 1, 1-20; 3; 11; 12; 14,1-11) 
 

O Deus de ISRAEL te reconduza 
de todos os fracassos e opressões, 
à escola do seu Resto pobre e humilde, (Is 41,8-10.17-20,- Dn 3,37-43) 

 
 



57

Oremos juntos 
Nós te agradecemos, ó Pai, por aquele dia luminoso em que o Ressuscitado deteve 
Paulo no caminho de Damasco para convertê-lo, transformando-o no maior 
Apóstolo de todos os tempos. Irrompe nos nossos caminhos, Senhor, e orienta as 
nossas vidas para ti, para que, imitando Paulo, tenhamos a coragem de anunciar, 
com a vida e com a palavra, o Senhor crucificado e ressuscitado, que vive na glória 
contigo e com o Espírito. Ámen. 
 

Para aprofundar as Escrituras 
Mt 11,25-30;  Lc 10,21-24; 
Rom 12,1-21;  Fl 1,9-11; 
Cl 1,9-12;  1 Ts 1,4-12; 2,11-16; 
Heb 10,32-36. 
 
 
4.29. BÊNÇÃO PARA TODAS AS VIAGENS 

- Lopes Morgado in Ao Encontro do Sol 
 

O Deus de ABRAÃO te convoque 
para a marcha do sonho e da promessa 
e providencie nas encruzilhadas. (Gn 12,1; 22,1-2.7-8.15-18) 
 

O Deus de SARA te ensine  
o amor à vida sem horizontes 
e a esperança dos dias sem aurora. (Gn 17-19; 21,1-7) 

 

O Deus de JACOB te revele 
o ponto insuspeito do encontro 
e as marcas da luta e da procura. (Gn 28,10-18) 
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O Deus de JUDITE e de ESTER te encoraje 
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 a aceitar o destino dos destinatários. (Jr 1,4-10; 11,18-20; 15,10-21; 
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O Deus de OSEIAS te reconquiste com o seu amor, 
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à escola do seu Resto pobre e humilde, (Is 41,8-10.17-20,- Dn 3,37-43) 
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O Deus de RUTE vá contigo para onde quer que fores, 
te dê cidadania em terra estrangeira  
e transforme em doçura e alegria a tua tristeza. (Rt 1,16-17,- 4,13-17) 
 

O Deus de MARIA e de ISABEL te esvazie de ti, 
para te encher da sua vida e graça 
e te fazer dócil à sua Palavra. (Lc 1,38-49.56-58) 

 

O Deus de JOÃO BAPTISTA te despoje 
das aparências e seguranças,  
para anunciares a novidade e a urgência do Reino. (Mt 3,1-6.18) 
 

O Deus de JESUS CRISTO te unja, 
para anunciares a Boa Nova aos pobres 
e a amnistia da Salvação aos presos e aflitos. (Mt 3,13-17; Lc 4,14-21) 

 
O Deus de PEDRO, TIAGO e JOÃO te escolha 
como testemunha da sua transfiguração, 
para cantares o triunfo da vida sobre a morte. 
(Mt 17,1-2; Mc 9,2; Lc 9,28-29; Mt 26,37; Mc 14,33-34) 
 

O Deus de BARTIMEU te chame, 
para te abrir os olhos e distinguires 
entre o valor do homem e a beleza das coisas. (Mc 10,46-53; 8,22-25) 

 

O Deus de MADALENA te conserve a lucidez do Amor, 
para chorares aos pés do Mestre, ungires o Crucificado  
e levares a primeira Notícia do Homem Novo. 
(Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Lc 36,50; Jo 12,1-8; 20,11-18) 
 

O Deus de SIMÃO de Cirene te convide 
a levares a sua cruz, 
para suportares o peso da tua. (Mt 26,32; MC 15,2; Lc 23,26) 

 
O Deus dos DISCÍPULOS DE EMAÚS se faça presente 
nas tuas decepções, para te restituir o calor da Palavra, 
o sabor do Pão e a alegria do Grupo. (Lc 24,13-35) 
 

O Deus de TIAGO te cinja 
com a luz e a força da verdade, 
 para aceitares a diferença e denunciares a máscara. 
(Act 15,13-21; Tg 1,19-27; 2,14-26) 

O Deus de PEDRO te dê a coragem no testemunho 
e o arrependimento na traição, 
para poderes confirmar os teus irmãos na fé. 
(Mt 16,13-16; Jo 6,60-69; Lc 22,31-34. 54-62; Act 2,14-36; 3,12-26; 10,34-43) 
 

O Deus de PAULO te faça descobrir 
o sentido e o caminho 
nas horas do zelo da letra sem espírito. 
(Act 9,1-18; Gl 2,1-21; 3,1-9; 2 Cor 3,4-6) 
 

O Deus de MATEUS, MARCOS, LUCAS e JOÃO 
te dê a luz para conheceres a sua mensagem 
e a força para a testemunhares. 
 

O DEUS-CONNOSCO esteja sempre contigo (Is 7,14; MT 1,21-22) 
em todos os confins da Terra onde vivas o seu Amor, (Act 1,8)  
anuncies a sua Boa Nova e baptizes 

 

em Nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. (Mt 28,16-20) 
 
 
4.30. LAVAR OS PÉS AOS IRMÃOS 
 

1- O nosso mundo está cheio de crianças abandonadas, crianças sem carinho, 
sem afecto, sem família. Todos os dias morrem aos milhares vítimas da guerra, da 
doença, da fome e do egoísmo dos adultos. 
Ide e lavai os pés às criancinhas, delas é o Reino dos céus. 
 
2- O nosso mundo está cheio de garotos da rua: adolescentes sem família, sem 
escola, sem futuro; aprendizes da delinquência, candidatos a profissionais do 
roubo, da violência e do crime. 
Ide e lavai os pés aos garotos da rua; são os homens de amanhã, 
 
3- O nosso mundo está cheio de tóxico-dependentes: jovens vítimas da droga, 
do álcool; doentes da sida, sem ideal, sem emprego, sem futuro; vidas sem 
sentido; pessoas destruídas, farrapos humanos. 
Ide e lavai os pés aos tóxico-dependentes, são vossos irmãos. 
 
4- O nosso mundo está cheio de emigrantes, à procura dum futuro melhor e 
muitas vezes só encontram exploração, salários de miséria, constantemente 
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ameaçados pelo desemprego; marginalizados política e socialmente; famílias 
inteiras sem eira nem beira. 
Ide e lavai os pés aos emigrantes, são iguais a nós. 
 
5- O nosso mundo está cheio de mulheres maltratadas: viúvas desempregadas, 
com filhos para educar; mulheres excluídas e marginalizadas; esquecidas na sua 
pobreza envergonhada; vítimas de injustiças e de toda a espécie de pressões 
sociais, culturais e religiosas. 
Ide e lavai os pés às vossas irmãs viúvas; são filhas de Deus. 
 
6-O nosso mundo está cheio de idosos, sós e abandonados. Deram tudo, agora 
sentem-se arrumados num asilo, como um peso e um estorvo. 
Ide e lavai os pés aos idosos; que eles sintam a nossa gratidão. 
IDE!  
Pelo caminho, proclamai que 
0 Reino de Deus está perto. Curai os 
enfermos, ressuscitai os mortos, purificai 
os leprosos, expulsai os demónios. 
Recebeste de graça, 
dai de graça!  
(Mt. 10,6-8) 
 
IDE 
vós também 
para a minha vinha! 
(Mt 20,7) 
 
IDE 
às saídas dos caminhos e convidai para as 
bodas todos quantos encontrardes! 
(Mt 22,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.31. A BÍBLIA E O TELEMÓVEL 
 
Já imaginaste o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia da forma que 

tratamos o nosso telemóvel? 
E se andássemos sempre com a nossa Bíblia no bolso ou na mala? 
E se a espreitássemos várias vezes ao dia? 
E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa, no escritório... ? 
E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? 
E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? 
E se a déssemos de presente às crianças? 
E se a usássemos quando viajamos? 
E se a usássemos em caso de emergência? 
Ao contrário do telemóvel, a Bíblia não fica sem sinal. Ela tem rede em qualquer 

lugar. 
Não é preciso preocupar-se com a falta de crédito porque Jesus já pagou a conta e 

os créditos não têm fim. 
E o melhor de tudo: não se desliga e a carga da bateria é para toda a vida. 
“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, 
invocai-o enquanto está perto!” (Is 55:6)  
 
 
 
4.32. TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
 

• Quando estiveres triste, liga João 14.  
• Quando as pessoas falarem de ti, liga Salmo 27. 

Quando estiveres nervoso, liga Salmo 51. 
• Quando estiveres preocupado, liga Mateus 6, 19-34.  
• Quando estiveres em perigo, liga Salmo 91.  
• Quando Deus te parecer distante, liga Salmo 63.  
• Quando a fé precisar de ser activada, liga Hebreus 11.  
• Quando estiveres solitário e com medo, liga Salmo 23.  
• Quando fores áspero e crítico, liga 1 Coríntios 13.  
• Para saberes o segredo da felicidade, liga Colossenses 3, 12-17.  
• Quando se sentires triste e sozinho, liga Romanos 8, 31-39.  
• Quando quiseres paz e descanso, liga Mateus 11, 25-30.  
• Quando o mundo te parecer maior que Deus, liga Salmo 90 
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5 
LUCERNÁRIO DA PALAVRA 

 
Notas: 
- Para o Lucernário é necessário: o Círio Pascal, velas para a assembleia, um 
turíbulo e incenso. 
 
 
RITOS INICIAIS 
Admonição inicial 

Irmãos e irmãs,  
estamos reunidos nesta noite, para rezarmos juntos ao Senhor dando 
graças pela Palavra… 
Cantemos: 

Cântico de Entrada 

Sugestões: 
A Luz de Cristo, M. Luís (nº 60) 
Abri de par em par, C.Silva 
Caminha na luz (nº 59) 

 
Saudação inicial 
Presidente da Assembleia: 

� Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
 
Assembleia: 

Ámen. 
 
Presidente da Assembleia com a saudação Paulina de 1Cor 1, 1-3: 

A todos vós irmãos e irmãs, chamados a ser santos, 
graça e paz de Deus, nosso Pai 
e do Senhor Jesus Cristo, estejam convosco. 

 
Assembleia: 

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

O presidente exorta os fiéis a celebrarem o lucernário 
em ambiente de vigilância e implorando o dom do Espírito Santo  

(por estas ou por outras palavras). 
Admonição à Liturgia da Luz: 

Irmãos e irmãs, reunimo-nos nesta noite na certeza da Fé que nos diz que o 
Senhor Ressuscitado continua a chamar alguns a serem com Ele tudo para 
todos. A serem com Ele Luz do Mundo, luz para os que andam perto e luz 
para os que andam longe. 
Em atitude de vigilância acendamos as nossas velas no círio pascal 
invocando o Espírito Santo, para que, abrindo o nosso coração à Palavra do 
Pai, ao Verbo de Deus feito homem, seja Ele a rezar em nós. 

   
O presidente acende a sua vela no Círio Pascal e distribui a luz pela assembleia. 

Durante este gesto canta-se o Hino Lucernário. 
  
Cântico 
Luz esplendente da santa glória, M. Luís (nº 61 com o refrão “Glória, glória, glória 
a Ti”, repetido… ou outro 
 
 

A PALAVRA 
 

Verbo incriado, criador,  
Palavra eterna antes do tempo:  
venha o teu corpo luminoso  
que acenda a voz e o pensamento. 
 
Palavra viva, que dás vida 
e és Terra e Sol, Chuva e Semente:  
venha o teu germe e frutifique  
o testemunho no silêncio. 
 
Fogo indomável, Vento agreste,  
Trovão-tremor que tudo esventra; 
venha o teu Espírito e levede 
em nosso olhar sua brisa fresca. 
 
Sinal e ponte de aliança 
entre a mensagem e o seu termo:  
vem assentar, na mesma fala,  
Homem e Deus à tua mesa. 

 
Lopes Morgado (in "Ao encontro do Sol", pág. 107) 
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Bênção das Velas 
 
Oremos 
Senhor nosso Deus, que na vossa bondade  
sempre atendeis as súplicas dos que vos procuram, 
abençoai � estas velas que acendemos em Vosso nome,  
e derramai sobre nós a abundância do Vosso Espírito  
para que dissipadas as trevas do nosso coração 
vos acolhamos com disponibilidade e alegria. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LADAINHA DO VERBO DE DEUS 
 
Jesus, Verbo de Deus,  

Povo: tende piedade de nós. 
Jesus, Verbo que no princípio já existia, estava com Deus e era Deus 

tende piedade de nós. 
Jesus, Verbo cheio de Espírito Santo, 

tende piedade de nós. 
 
Jesus, Verbo por meio de quem tudo foi feito 

liberta-nos dos ídolos e das mentiras! Tende piedade de nós. 
Jesus, Verbo no qual está a vida que é a nossa luz, 
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6 
Oração do Rosário 

 
 

6.1. ROSÁRIO DAS PEREGRINAÇÕES 
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Bênção das Velas 
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1- Adorar (do Salmo 94 e 23) 
Refrão: Adoremos o Senhor que nos criou. 

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, rochedo da nossa salvação. 
2. Vamos à sua presença, com cânticos jubilosos. 
3. Dele é o mar e a terra firme é obra das suas mãos. 
4. Vinde e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. 
5. Ouvi, hoje, a sua voz: 
6. Não endureçais os vossos corações, como no deserto 
7. Onde durante quarenta anos essa geração O desgostou. (do Salmo 94) 
8. Quem poderá subir à montanha do Senhor ? 
9. O que tem as mãos inocentes e o coração puro. 
10. Esta é a geração dos que procuram o Senhor 

Glória ao Pai….    Pai Nosso…   e Cântico 
 

2 – Bendizer (do Salmo 18) 
Refrão:  Bendito sejais Senhor ! 

1. Os céus proclamam a glória de Deus 
2. O firmamento anuncia a obra das suas mãos 
3. O dia transmite ao outro esta mensagem 
4. Não são palavras nem linguagem que se não perceba 
5. O seu eco ressoou por toda a terra 
6. A sua notícia até aos confins do mundo 
7. Aí levantou uma tenda para o sol 
8. Donde sai sorridente a percorrer o seu caminho 
9. Deus visitou-nos do alto como Sol nascente… 
10. Para dirigir os nossos passos no caminho da Paz...  

Glória ao Pai….    Pai Nosso…   e Cântico 
 
3 - Ser discípulo (do Salmo 119 (118), 9-16) 

Refrão: Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos 
1. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? R/ 
2. Guardando no coração a vossa Palavra. R/ 
3. De todo o coração Vos procuro !   R/ 
4. Não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. R/ 
5. Conservo a vossa Palavra para não pecar. R/ 
6. Enuncio todos os vossos juízos. R/ 
7. Sinto mais alegria nas vossas ordens que nas riquezas. R/ 
8. Meditarei e prestarei atenção aos vossos caminhos. R/ 
9. Hei-de alegrar-me com as vossas leis. R/ 
10. Não esquecerei a vossa Palavra. R/  

Glória ao Pai….    Pai Nosso…   e Cântico 

4 - Súplica (do Salmo 130 (129)) 
 Refrão: Escuta, Senhor, a minha prece 

1. Do fundo do abismo, clamo por Vós Senhor! R/ 
2. Estejam vossos ouvidos atentos à minha súplica R/ 
3. Se tiverdes em conta as nossas faltas, quem poderá salvar-se? R/ 
4. Mas em Vós está o perdão! R/ 
5. A minha alma confia na vossa Palavra. R/ 
6. A minha alma espera em Vós, Senhor! R/ 
7. Mais que as sentinelas pela aurora. R/ 
8. Porque em Vós está a misericórdia! R/ 
9. Em Vós está a nossa Redenção. R/ 
10. Libertai o vosso Povo de todas as faltas      

Glória ao Pai….    Pai Nosso…   e Cântico 
 
5 - Missão (por 2 pessoas: uma faz a 1ª parte e todos repetem a 2ª parte) 

1. Eu irei ao altar do Senhor... Ele é a alegria da minha vida (43, 4) 
2. Louvai o Senhor, aclamai o seu nome... anunciai aos povos as suas 

maravilhas (105,1) 
3. Deus enviou o seu servo Moisés.... e salvou o seu Povo  (105, 26 
4. Enviou a sua Palavra para curar...e livrou-os da morte (107, 20) 
5. Enviou a redenção ao seu Povo... fez uma Aliança para sempre (111, 

9) 
6. Feliz de quem reparte o seu pão com o pobre... o seu coração confia 

no Senhor (112,9) 
7. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor... na presença de todo o 

povo (116, 18) 
8. Desviei os meus pés do mau caminho... para obedecer à Palavra de 

Deus (119, 101) 
9. Por amor dos meus irmãos e amigos... proclamarei “A Paz esteja 

contigo!” (122, 8) 
10. O Senhor fez por nós grandes coisas... por isso exultamos de alegria 

(126, 3) 
 
Glória ao Pai….    Pai Nosso…   e Cântico 
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6.2. MISTÉRIOS DOLOROSOS DA MÃE NATUREZA 
 
Neste rosário somos convidados a reflectir acerca do destino que estamos a dar à 
nossa casa; a esta casa comum a que São Francisco de Assis chamou irmã Terra. 
Seguiremos as palavras da Conferência Episcopal Portuguesa, que, através de uma 
mensagem emitida por ocasião da Semana da Vida (de 2002), nos fala do 
ambiente. 
Diz-nos o seguinte: «Deus, no final da criação, observou o que tinha feito e achou 
que era tudo muito bom, em especial o Homem feito à sua imagem e semelhança, 
mas em breve verificou que este ser especial foi o que Lhe começou a dar muitos 
desgostos, sendo um deles a destruição do próprio planeta em que vive». 
Se são, hoje, preocupantes os problemas ecológicos, entre os quais: o buraco na 
camada de ozono, a exploração dos rios e dos mares e a poluição neles 
derramada, a desertificação, as alterações climáticas e a poluição atmosférica, 
daqui a alguns anos, serão problemas ainda mais dramáticos. Individualmente 
sentimo-nos bastante impotentes para resolver as questões a nível mundial, mas 
devemos estar sensibilizados para aquilo que podemos e devemos fazer em 
benefício do ambiente, pelo menos, nas nossas casas. 
 

1° MISTÉRIO DOLOROSO 
Jesus vive a sua hora de agonia 

na exploração excessiva da natureza 
«O desenvolvimento da vida com qualidade só é possível num ambiente saudável. 
Se é certo que a política ambiental, no seu conjunto, é definida pelos governos das 
nações, não é menos verdade que cada cidadão é responsável pela preservação e 
melhoria do ambiente dos locais que frequenta. Deverá, por isso, ter em conta 
que, ao desperdiçar bens comuns, está a prejudicar o seu semelhante, como 
acontece nos gastos excessivos de electricidade, água, papel, alimentos, etc.». 
 
Digamos todos: 
—Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra.  Pai nosso... /10 Ave Manas... /Glória... Cântico. 
 

2° MISTÉRIO DOLOROSO 
Jesus é flagelado na degradação ambiental 

«Há factos de degradação da qualidade de vida que são da nossa responsabilidade 
directa, como seja o estado deplorável em que deixamos os locais de lazer (matas, 
praias, jardins e outros) após a sua utilização. Esta forma de proceder resulta do 
vandalismo e falta de educação cívica de adultos, jovens e crianças. É, pois, nas 

famílias, e desde muito cedo, que as crianças devem ser educadas para a 
protecção ambiental e economia dos recursos naturais». 
 
Digamos todos: 
— Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra. Pai nosso... /10 Ave Marias... /Glória... Cântico. 
 

3° MISTÉRIO DOLOROSO 
Jesus é coroado de espinhos 

no desperdício de energia e bens essenciais 
«No nosso quotidiano há muito pouca atenção à poupança de bens essenciais ao 
desenvolvimento, tal como a água ou os recursos energéticos. Se a política da 
eliminação dos resíduos é decisão do governo, a separação dos lixos domésticos, 
que permite a reciclagem efectiva e economicamente viável, com a consequente 
poupança de energia, é decisão de todos nós». 
 

Digamos todos: 
— Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra. Pai nosso... /10 Ave Marias... /Glória... Cântico. 
 

4° MISTÉRIO DOLOROSO 
Jesus carrega a cruz da incerteza 

quanto ao futuro do nosso planeta 
«É nos gestos de cada dia que se constrói a vida com qualidade. O futuro do 
planeta depende de cada um de nós e da educação que transmitimos às novas 
gerações. É preciso abdicar do que é supérfluo, vencer o imobilismo e comodismo 
para usufruir de um ambiente saudável e preservar o futuro». 
 

Digamos todos: 
— Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra.   Pai nosso... /10 Ave Marias... / Glória... Cântico. 
 

5° MISTÉRIO DOLOROSO 
Jesus é crucificado e morre na natureza, pela nossa falta de consciência e 

responsabilidade 
«Será que quando cada um de nós desperdiça papel tem noção de que está a 
contribuir para a destruição inútil das florestas; e que esta destruição implica a 
diminuição de chuvas com a consequente desertificação, provocando a falta de 
água, um bem essencial e que se está a tornar escasso? Será que quando 
compramos certos artigos em spray estamos conscientes de que vamos contribuir 
para o desequilíbrio climático? 
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Digamos todos: 
— Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra.   Pai nosso... /10 Ave Marias... / Glória,,, Cântico. 
 

TRÊS AVE MARIAS 
Costumamos dizer — como povo português que somos — que «Deus perdoa 
sempre; o homem perdoa às vezes, mas a natureza, nunca!» Peçamos, nestas três 
Ave Marias finais que o Senhor, por intercessão de Maria, leve a humanidade à 
reconciliação definitiva com a natureza. 

Salve Rainha ou Consagração a Nossa Senhora e Cântico final 
 

Ave, Maria, ó cheia de graça — cf. Ld,28.42 
Ave, Maria, ó cheia de graça, 
eleita do Senhor, morada de Deus! Mulher nova, vencedora do Mal, esperança da 
nova humanidade. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Senhora do «sim» a Deus e aos homens, Senhora de coração liberto e disponível 
ao projecto surpreendente de Deus. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Senhora do serviço generoso, 
Senhora de coração delicado e maternal, 
atento às necessidades dos homens. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Ó Mãe do meu Senhor: 
em Ti, Deus fez-se Emanuel — Deus-connosco 
de tua carne nasceu o novo Adão, 
a Nova Tenda do encontro de Deus com a humanidade. 
 

Santa Maria, Mãe da Igreja, 
aceita-nos como teus filhos, acolhe-nos em teu regaço. 
 
Roga por nós, filhos teus, 
quando perdemos Jesus e nos falta a alegria; quando o vício nos oprime e 
nos sentimos vazios; quando a escuridão nos cerca e nos falta a 
esperança. 
 

Roga por nós, filhos teus, 
nas lutas do dia a dia, nas horas de tentação, nas derrotas e nas quedas. 
 
Roga por nós, filhos teus. 
A ti, ó Mãe, entregamos, os nossos projectos e sonhos, a nossa vontade 
de viver, a nossa força de amar. 

 
 
6.3. MISTÉRIOS DE CRUZ E GLÓRIA 

(especialmente para os mais novos) 
 
PRESIDENTE: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
(R/: Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima). 
 
Vamos fazer sobre nós o sinal da Cruz, com que fomos marcados no dia do nosso 
baptismo, enquanto diziam o nosso nome pela primeira vez na igreja. Agora 
invocamos o nome do nosso Deus, que é Santíssima Trindade: 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo... (Continua:)  
O amor de Deus, nosso Pai, que nos enviou o seu Filho único; o amor de Jesus 
Cristo, Filho de Deus, que morreu na Cruz para nos salvar; o amor do Espírito 
Santo, que nos concede os dons da Alegria e da Paz, estejam convosco. 
(R/: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo). 
 
MONITOR: Apesar de ser um instrumento de castigo e um símbolo de sofrimento, 
para os cristãos, a Cruz é fonte de vida e de vitória sobre a dor e a morte. 
Ouçamos São Paulo. 
 
 LEITOR 2: Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses: (2,5-11) 
Irmãos, tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, 
que é de condição divina, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à 
morte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe 
concedeu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se 
dobrem todos os joelhos e toda a língua proclame: "Jesus Cristo é o Senhor!" 
Palavra do Senhor. 
 
CORO: Vitória! Tu reinarás! 

Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 
 
MONITOR: Vamos dar início à Procissão, por esta ordem: 
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Digamos todos: 
— Senhor Jesus, por intercessão de Maria, ensina-nos e ajuda-nos a respeitar a 

irmã Terra.   Pai nosso... /10 Ave Marias... / Glória,,, Cântico. 
 

TRÊS AVE MARIAS 
Costumamos dizer — como povo português que somos — que «Deus perdoa 
sempre; o homem perdoa às vezes, mas a natureza, nunca!» Peçamos, nestas três 
Ave Marias finais que o Senhor, por intercessão de Maria, leve a humanidade à 
reconciliação definitiva com a natureza. 

Salve Rainha ou Consagração a Nossa Senhora e Cântico final 
 

Ave, Maria, ó cheia de graça — cf. Ld,28.42 
Ave, Maria, ó cheia de graça, 
eleita do Senhor, morada de Deus! Mulher nova, vencedora do Mal, esperança da 
nova humanidade. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Senhora do «sim» a Deus e aos homens, Senhora de coração liberto e disponível 
ao projecto surpreendente de Deus. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Senhora do serviço generoso, 
Senhora de coração delicado e maternal, 
atento às necessidades dos homens. 
 
Tu és bendita entre as mulheres, 
Ó Mãe do meu Senhor: 
em Ti, Deus fez-se Emanuel — Deus-connosco 
de tua carne nasceu o novo Adão, 
a Nova Tenda do encontro de Deus com a humanidade. 
 

Santa Maria, Mãe da Igreja, 
aceita-nos como teus filhos, acolhe-nos em teu regaço. 
 
Roga por nós, filhos teus, 
quando perdemos Jesus e nos falta a alegria; quando o vício nos oprime e 
nos sentimos vazios; quando a escuridão nos cerca e nos falta a 
esperança. 
 

Roga por nós, filhos teus, 
nas lutas do dia a dia, nas horas de tentação, nas derrotas e nas quedas. 
 
Roga por nós, filhos teus. 
A ti, ó Mãe, entregamos, os nossos projectos e sonhos, a nossa vontade 
de viver, a nossa força de amar. 

 
 
6.3. MISTÉRIOS DE CRUZ E GLÓRIA 

(especialmente para os mais novos) 
 
PRESIDENTE: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
(R/: Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima). 
 
Vamos fazer sobre nós o sinal da Cruz, com que fomos marcados no dia do nosso 
baptismo, enquanto diziam o nosso nome pela primeira vez na igreja. Agora 
invocamos o nome do nosso Deus, que é Santíssima Trindade: 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo... (Continua:)  
O amor de Deus, nosso Pai, que nos enviou o seu Filho único; o amor de Jesus 
Cristo, Filho de Deus, que morreu na Cruz para nos salvar; o amor do Espírito 
Santo, que nos concede os dons da Alegria e da Paz, estejam convosco. 
(R/: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo). 
 
MONITOR: Apesar de ser um instrumento de castigo e um símbolo de sofrimento, 
para os cristãos, a Cruz é fonte de vida e de vitória sobre a dor e a morte. 
Ouçamos São Paulo. 
 
 LEITOR 2: Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses: (2,5-11) 
Irmãos, tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, 
que é de condição divina, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à 
morte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe 
concedeu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se 
dobrem todos os joelhos e toda a língua proclame: "Jesus Cristo é o Senhor!" 
Palavra do Senhor. 
 
CORO: Vitória! Tu reinarás! 

Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 
 
MONITOR: Vamos dar início à Procissão, por esta ordem: 
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— à frente vai a Cruz processional ladeada por dois tocheiros; 
— atrás, o Presidente e dois acólitos com ramos de oliveira; 
— depois, a Cruz levada na horizontal, e ladeada pelos que a vão transportar; 
— em seguida, uma pomba branca e todas as crianças, com flores; 
— e finalmente, os adultos que desejarem fazer a caminhada. 
Pelo caminho, iremos recordando as pessoas que sofrem nos Cinco Continentes do 
Mundo, e também as pessoas que procuram aliviar o seu sofrimento. E vamos 
contemplar os cinco Mistérios Dolorosos da Paixão de Jesus, para depois 
proclamarmos a sua Ressurreição que venceu todas as cruzes, violências, guerras e 
mortes. Cantemos. 
 
PROCISSÃO 

Enquanto se canta, organiza-se a procissão. Em cada Mistério segue-se este 
esquema: A parte inicial até às 10 Ave-Marias, parados no local previsto; As 10 

Ave-Marias e o cântico, caminhando até ao local seguinte; Se for de noite, iluminar 
a Cruz, nas paragens, com os focos que cada um trouxer de casa. Escolher um 

cântico para organizar a procissão e caminhar até ao local do 1° Mistério. 
 

1° MISTÉRIO 
Mulher: Primeiro Mistério de Cruz e de Glória. 
 
Rapaz: Lembramos as vítimas de catástrofes naturais: tufões, terramotos e 
vulcões; secas ou inundações; incêndios e avalanchas de neve... 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dí& 
crianças que representam a acção dos bombeiros, dos serviços de protecção' civil 
ou militar, e de todos os que ajudam com bens ou dinheiro para socorrer as 
vítimas. 
 
Mulher: Neste primeiro Mistério Doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no 
Jardim das Oliveiras. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos 
países da ÁFRICA. 
 
Uma Família ou crianças africanas rezam as 10 Ave-Marias. Todos respondem com 

a Santa Maria. No fim, enquanto se canta, algumas jovens  
colocam as suas flores num dos braços da cruz. 

 

CORO: Vitória! Tu remarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
 
 

2° MISTÉRIO 
Homem: Segundo Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos as vítimas da guerra e do terrorismo provocadas pela ambição 
dos que querem mandar ou ter mais, disfarçada de justiça, liberdade ou religião; e 
todas as vítimas da fome, causadas pela guerra, pela corrupção, pela destruição de 
alimentos em vez de os repartir ou perdoar as dívidas. 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens 
que representam a acção das Organizações não Governamentaisr dos Médicos sem 

Fronteiras, da Cruz Vermelha e da Caritas, das Nações Unidas e da União Europeia, 
e o perdão da dívida por alguns países ricos a países mais pobres. 
 

Homem: Neste segundo Mistério Doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus 
preso à coluna. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos países 
da AMÉRICA 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outras crianças 

colocam as suas flores no outro braço da cruz. 
 

CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
 3° MISTÉRIO 

Menina: Terceiro Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos todas as vítimas da violência: as mulheres batidas ou 
violentadas; os professores agredidos; os jovens abandonadas ou vítimas do 
divórcio dos pais, do trabalho infantil ou da pedofilia; as vítimas do racismo e da 
xenofobia, da intolerância religiosa, dos gangs e das máfias. 
 

Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens 
que representam a acção das igrejas, dos partidos, dos cidadãos e das instituições 
no acolhimento às mulheres, aos jovens e às mães solteiras; a luta contra os 
traficantes de droga e os exploradores de imigrantes. 
 

Menina: Neste terceiro Mistério doloroso, contemplamos Jesus condenado à morte 
em nome de Deus e da Lei. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem 
nos países da ÁSIA. 

 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outros jovens 

colocam as suas flores na parte superior da cruz.                



73

— à frente vai a Cruz processional ladeada por dois tocheiros; 
— atrás, o Presidente e dois acólitos com ramos de oliveira; 
— depois, a Cruz levada na horizontal, e ladeada pelos que a vão transportar; 
— em seguida, uma pomba branca e todas as crianças, com flores; 
— e finalmente, os adultos que desejarem fazer a caminhada. 
Pelo caminho, iremos recordando as pessoas que sofrem nos Cinco Continentes do 
Mundo, e também as pessoas que procuram aliviar o seu sofrimento. E vamos 
contemplar os cinco Mistérios Dolorosos da Paixão de Jesus, para depois 
proclamarmos a sua Ressurreição que venceu todas as cruzes, violências, guerras e 
mortes. Cantemos. 
 
PROCISSÃO 

Enquanto se canta, organiza-se a procissão. Em cada Mistério segue-se este 
esquema: A parte inicial até às 10 Ave-Marias, parados no local previsto; As 10 

Ave-Marias e o cântico, caminhando até ao local seguinte; Se for de noite, iluminar 
a Cruz, nas paragens, com os focos que cada um trouxer de casa. Escolher um 

cântico para organizar a procissão e caminhar até ao local do 1° Mistério. 
 

1° MISTÉRIO 
Mulher: Primeiro Mistério de Cruz e de Glória. 
 
Rapaz: Lembramos as vítimas de catástrofes naturais: tufões, terramotos e 
vulcões; secas ou inundações; incêndios e avalanchas de neve... 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dí& 
crianças que representam a acção dos bombeiros, dos serviços de protecção' civil 
ou militar, e de todos os que ajudam com bens ou dinheiro para socorrer as 
vítimas. 
 
Mulher: Neste primeiro Mistério Doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no 
Jardim das Oliveiras. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos 
países da ÁFRICA. 
 
Uma Família ou crianças africanas rezam as 10 Ave-Marias. Todos respondem com 

a Santa Maria. No fim, enquanto se canta, algumas jovens  
colocam as suas flores num dos braços da cruz. 

 

CORO: Vitória! Tu remarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
 
 

2° MISTÉRIO 
Homem: Segundo Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos as vítimas da guerra e do terrorismo provocadas pela ambição 
dos que querem mandar ou ter mais, disfarçada de justiça, liberdade ou religião; e 
todas as vítimas da fome, causadas pela guerra, pela corrupção, pela destruição de 
alimentos em vez de os repartir ou perdoar as dívidas. 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens 
que representam a acção das Organizações não Governamentaisr dos Médicos sem 

Fronteiras, da Cruz Vermelha e da Caritas, das Nações Unidas e da União Europeia, 
e o perdão da dívida por alguns países ricos a países mais pobres. 
 

Homem: Neste segundo Mistério Doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus 
preso à coluna. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos países 
da AMÉRICA 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outras crianças 

colocam as suas flores no outro braço da cruz. 
 

CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
 3° MISTÉRIO 

Menina: Terceiro Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos todas as vítimas da violência: as mulheres batidas ou 
violentadas; os professores agredidos; os jovens abandonadas ou vítimas do 
divórcio dos pais, do trabalho infantil ou da pedofilia; as vítimas do racismo e da 
xenofobia, da intolerância religiosa, dos gangs e das máfias. 
 

Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens 
que representam a acção das igrejas, dos partidos, dos cidadãos e das instituições 
no acolhimento às mulheres, aos jovens e às mães solteiras; a luta contra os 
traficantes de droga e os exploradores de imigrantes. 
 

Menina: Neste terceiro Mistério doloroso, contemplamos Jesus condenado à morte 
em nome de Deus e da Lei. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem 
nos países da ÁSIA. 

 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outros jovens 

colocam as suas flores na parte superior da cruz.                



74

 

CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
4° MISTÉRIO 

Menino: Quarto Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos todas as vítimas da exclusão social: os jovens discriminados 
na escola pelos colegas mais ricos; os pobres e os sem-abrigo; os refugiados de 
guerra e os estrangeiros; os desalojados e os espoliados. 
 
Rapariga: E louvamos o Senhor revestindo a cruz com algumas flores dos jovens, 
que representam o esforço para integrar os jovens com deficiência, o trabalho com 
doentes profundos e o apoio aos sem-abrigo. 
 

Menino: Neste quarto Mistério doloroso, contemplamos Jesus a caminho do 
Calvário com a cruz às costas. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem 
nos países da OCEANIA. 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outras crianças 
colocam as suas flores até meio do corpo da cruz. 

 

 CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
5° MISTÉRIO 

Catequista: Quinto Mistério de Cruz e de Glória. 
 
Rapaz: Lembramos as vítimas das doenças e dos vícios: o cancro, a sida e as 
drogas; as doenças profissionais, a poluição e as depressões. 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens, 
que representam os Centros de reabilitação, as Associações sol e abraço, e todas 
as organizações que defendem o ambiente. 
 
Catequista: Neste quinto Mistério doloroso, contemplamos Jesus crucificado a 
morrer na cruz. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos países 
da EUROPA. 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outros jovens 

colocam as suas flores no resto do corpo da cruz. 

CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
A VITÓRIA DA PAZ 

Ergue-se a cruz florida no lugar onde terminar a caminhada (se for uma capela, ao 
centro, diante do Altar-Mor; se for à noite, acendem-se os focos sobre ela). 
Enquanto se canta "Ressuscitou " têm lugar dois gestos: a) entra o Círio Pascal 
aceso e é colocado diante da cruz, de modo que o seu perfil coincida com a haste 
vertical da cruz e a sua chama, com a intercepção dos braços; b) cada jovem 
recebe uma vela para acender no círio pascal, colocando-se depois ao seu redor, 
mas deixando que se veja o círio e a cruz. 
 
MONITOR: Os jovens vão agora colocar e acender as suas velas a partir da luz 
do Círio Pascal. 
CORO e Todos: Cristo Ressuscitou! Aleluia! Aleluia! 
 
MONITOR: Esta cruz representa o sofrimento do mundo. Ela foi carregada pelas 
nossas mãos, porque há muita gente que se esforça em aliviar os que sofrem. Foi 
revestida com as nossas flores, para dizer que queremos acabar com a violência 
em casa, na rua e na escola; e que vamos oferecer a oração e os sacrifícios para 
acabar com as guerras e o terrorismo em todo o mundo. Esta nossa vontade é 
também o nosso compromisso que queremos estender a todas as famílias, por 
isso, agora pedimos aos nossos jovens que levem, a cada família, a luz que 
receberam de Cristo, a partir do Círio Pascal. 
 

Cada jovem, com a sua vela acesa dirige-se para junto da sua família. 
 

CORO: Senhor, Tu és a Luz, que ilumina a Terra inteira. 
Tu és a Luz, que ilumina a minha vida. (Todos repetem) 
 
MONITOR: Com a fé e a força da ressurreição de Jesus, a nossa cruz pode tornar-
se um sinal mais, como aprendemos na escola: de mais amor e mais perdão, em 
vez de mais ódio ou vingança. Rezemos: 
 
PRESIDENTE: Proclama a Oração, alternando com a Assembleia. 
Recebe, Senhor, os nossos medos 

— e transforma-os em confiança: 
 
Todos: R/: Para que haja Paz no Mundo! 
Recebe, Senhor, as nossas dores 
— e transforma-as em alegria: R/. 
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CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
4° MISTÉRIO 

Menino: Quarto Mistério de Cruz e de Glória. 
 

Rapaz: Lembramos todas as vítimas da exclusão social: os jovens discriminados 
na escola pelos colegas mais ricos; os pobres e os sem-abrigo; os refugiados de 
guerra e os estrangeiros; os desalojados e os espoliados. 
 
Rapariga: E louvamos o Senhor revestindo a cruz com algumas flores dos jovens, 
que representam o esforço para integrar os jovens com deficiência, o trabalho com 
doentes profundos e o apoio aos sem-abrigo. 
 

Menino: Neste quarto Mistério doloroso, contemplamos Jesus a caminho do 
Calvário com a cruz às costas. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem 
nos países da OCEANIA. 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outras crianças 
colocam as suas flores até meio do corpo da cruz. 

 

 CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
5° MISTÉRIO 

Catequista: Quinto Mistério de Cruz e de Glória. 
 
Rapaz: Lembramos as vítimas das doenças e dos vícios: o cancro, a sida e as 
drogas; as doenças profissionais, a poluição e as depressões. 
Rapariga: E louvamos o Senhor, revestindo a cruz com algumas flores dos jovens, 
que representam os Centros de reabilitação, as Associações sol e abraço, e todas 
as organizações que defendem o ambiente. 
 
Catequista: Neste quinto Mistério doloroso, contemplamos Jesus crucificado a 
morrer na cruz. Rezemos em solidariedade com todos os que sofrem nos países 
da EUROPA. 
 

Uma Família ou jovens rezam as 10 Avé-Marias. Todos respondem com a Santa 
Maria. No fim, enquanto se canta, outros jovens 

colocam as suas flores no resto do corpo da cruz. 

CORO: Vitória! Tu reinarás! 
Ó Cruz, tu nos salvarás! (Todos repetem) 

 
A VITÓRIA DA PAZ 

Ergue-se a cruz florida no lugar onde terminar a caminhada (se for uma capela, ao 
centro, diante do Altar-Mor; se for à noite, acendem-se os focos sobre ela). 
Enquanto se canta "Ressuscitou " têm lugar dois gestos: a) entra o Círio Pascal 
aceso e é colocado diante da cruz, de modo que o seu perfil coincida com a haste 
vertical da cruz e a sua chama, com a intercepção dos braços; b) cada jovem 
recebe uma vela para acender no círio pascal, colocando-se depois ao seu redor, 
mas deixando que se veja o círio e a cruz. 
 
MONITOR: Os jovens vão agora colocar e acender as suas velas a partir da luz 
do Círio Pascal. 
CORO e Todos: Cristo Ressuscitou! Aleluia! Aleluia! 
 
MONITOR: Esta cruz representa o sofrimento do mundo. Ela foi carregada pelas 
nossas mãos, porque há muita gente que se esforça em aliviar os que sofrem. Foi 
revestida com as nossas flores, para dizer que queremos acabar com a violência 
em casa, na rua e na escola; e que vamos oferecer a oração e os sacrifícios para 
acabar com as guerras e o terrorismo em todo o mundo. Esta nossa vontade é 
também o nosso compromisso que queremos estender a todas as famílias, por 
isso, agora pedimos aos nossos jovens que levem, a cada família, a luz que 
receberam de Cristo, a partir do Círio Pascal. 
 

Cada jovem, com a sua vela acesa dirige-se para junto da sua família. 
 

CORO: Senhor, Tu és a Luz, que ilumina a Terra inteira. 
Tu és a Luz, que ilumina a minha vida. (Todos repetem) 
 
MONITOR: Com a fé e a força da ressurreição de Jesus, a nossa cruz pode tornar-
se um sinal mais, como aprendemos na escola: de mais amor e mais perdão, em 
vez de mais ódio ou vingança. Rezemos: 
 
PRESIDENTE: Proclama a Oração, alternando com a Assembleia. 
Recebe, Senhor, os nossos medos 

— e transforma-os em confiança: 
 
Todos: R/: Para que haja Paz no Mundo! 
Recebe, Senhor, as nossas dores 
— e transforma-as em alegria: R/. 
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Recebe, Senhor, as nossas lágrimas 
— e transforma-as em oração: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas zangas 
— e transforma-as em perdão: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas mentiras 
— e transforma-as em verdade: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas guerras 
— e transforma-as na tua paz: R/. 
 

Recebe, Senhor, todas as mortes 
— e transforma-as em ressurreição: R/. 
 
ORAÇÃO Senhor, 
a primeira década deste século foi escolhida para ser a Década da Paz; ajuda a 
humanidade a abrir-se à mútua compreensão, à solidariedade e à partilha; a 
aceitar as diferenças e a respeitar os direitos de todos os seres humanos, para que 
a paz seja possível, tanto nos campos de batalha, como nos corações. Isto te 
pedimos por Cristo teu filho, na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
CORO: Sou feliz porque a vida é partilha. 
Mais do que em receber, 
a alegria está no dar. (Todos repetem) 
 
- seguida pela Oração de S. Francisco: 

Senhor, fazei de mim 
um instrumento da vossa Paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o Amor.  
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão.  
Onde houver discórdia, que eu leve a União.  
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé.  
Onde houver erro, que eu leve a Verdade.  
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança.  
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria,  
Onde houver trevas, que eu leve a Luz. 
 
Ó Divino Mestre,  
fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado;  
compreender, que ser compreendido;  
amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe,  
é perdoando que se é perdoado,  
é morrendo que se ressuscita para a Vida eterna. Ámen! 

 
 
6.4. MARIA CONDUZ-NOS À EUCARISTIA 

- frei Acílio Mendes 
 

"Com muita razão, a piedade do povo cristão vislumbrou sempre uma 
ligação profunda entre a devoção à Virgem Santíssima e o culto da 
Eucaristia: pode comprovar-se este facto na liturgia, tanto ocidental como 
oriental, na tradição das Famílias religiosas, na espiritualidade dos movi-
mentos contemporâneos, mesmo dos movimentos juvenis, e na pastoral dos 
santuários marianos. Maria conduz os fiéis à Eucaristia." (João Paulo II: 
Redemptoris Mater, 25-03-1987, n° 44) 

 
1.º Mistério de alegria: Maria diz Sim à Encarnação de Jesus 

Tudo nasce dum acto de amor criativo e fecundo: "Tanto amou Deus o mundo, 
que lhe entregou o seu Filho Unigénito" (Jo 3, 16). Ao chegar a plenitude dos 
tempos, o próprio Deus busca a cooperação livre e solidária da jovem de Nazaré. A 
atitude fundamental de Maria, na Anunciação, resume-se na sua total 
disponibilidade a Deus, que é sempre Feliz Notícia para quantos nele depositam a 
sua confiança: "Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra" (Lc l, 38). 
O Verbo de Deus, ao descer ao seio de Maria, reza: "Tu não quiseste sacrifício 
nem oferenda, mas preparaste-me um corpo. Eis que venho para fazer, ó 
Deus, a tua vontade" (Heb 10, 5-7). A assombrosa maravilha que acontece na 
Eucaristia deve-se a um outro "Faça-se", em cumprimento do mandato do Senhor: 
"Fazei isto em memória de mim" (1 Cor 11, 24; Lc 22, 19). Sempre precedido 
da invocação do Espírito Santo: Ele que veio sobre Maria, fazendo com que a força 
do Altíssimo entendesse sobre ela a sua sombra, de modo a conceber no seu seio e 
dar à luz um filho, ao qual porá o nome de Jesus (Lc l, 31-35); venha agora sobre 
o pão e o vinho "de modo que se convertam, para nós, no Corpo e Sangue de 
Nosso Senhor Jesus Cristo" (Oração Eucarística II). 
 
Com o Sim de Maria, o Verbo de Deus, sem nunca deixar de ser "consubstanciai" 
ao Pai, é "humanizado", assumindo um corpo semelhante ao nosso. Francisco de 
Assis "rodeava de um amor indizível a Mãe de Jesus, por ter feito irmão nosso o 
Senhor de toda a majestade'" (2 Celano 198). A comunidade cristã, ao terminar o 
seu dia, reza: 
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Recebe, Senhor, as nossas lágrimas 
— e transforma-as em oração: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas zangas 
— e transforma-as em perdão: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas mentiras 
— e transforma-as em verdade: R/. 
 

Recebe, Senhor, as nossas guerras 
— e transforma-as na tua paz: R/. 
 

Recebe, Senhor, todas as mortes 
— e transforma-as em ressurreição: R/. 
 
ORAÇÃO Senhor, 
a primeira década deste século foi escolhida para ser a Década da Paz; ajuda a 
humanidade a abrir-se à mútua compreensão, à solidariedade e à partilha; a 
aceitar as diferenças e a respeitar os direitos de todos os seres humanos, para que 
a paz seja possível, tanto nos campos de batalha, como nos corações. Isto te 
pedimos por Cristo teu filho, na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
CORO: Sou feliz porque a vida é partilha. 
Mais do que em receber, 
a alegria está no dar. (Todos repetem) 
 
- seguida pela Oração de S. Francisco: 

Senhor, fazei de mim 
um instrumento da vossa Paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o Amor.  
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão.  
Onde houver discórdia, que eu leve a União.  
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé.  
Onde houver erro, que eu leve a Verdade.  
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança.  
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria,  
Onde houver trevas, que eu leve a Luz. 
 
Ó Divino Mestre,  
fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado;  
compreender, que ser compreendido;  
amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe,  
é perdoando que se é perdoado,  
é morrendo que se ressuscita para a Vida eterna. Ámen! 

 
 
6.4. MARIA CONDUZ-NOS À EUCARISTIA 

- frei Acílio Mendes 
 

"Com muita razão, a piedade do povo cristão vislumbrou sempre uma 
ligação profunda entre a devoção à Virgem Santíssima e o culto da 
Eucaristia: pode comprovar-se este facto na liturgia, tanto ocidental como 
oriental, na tradição das Famílias religiosas, na espiritualidade dos movi-
mentos contemporâneos, mesmo dos movimentos juvenis, e na pastoral dos 
santuários marianos. Maria conduz os fiéis à Eucaristia." (João Paulo II: 
Redemptoris Mater, 25-03-1987, n° 44) 

 
1.º Mistério de alegria: Maria diz Sim à Encarnação de Jesus 

Tudo nasce dum acto de amor criativo e fecundo: "Tanto amou Deus o mundo, 
que lhe entregou o seu Filho Unigénito" (Jo 3, 16). Ao chegar a plenitude dos 
tempos, o próprio Deus busca a cooperação livre e solidária da jovem de Nazaré. A 
atitude fundamental de Maria, na Anunciação, resume-se na sua total 
disponibilidade a Deus, que é sempre Feliz Notícia para quantos nele depositam a 
sua confiança: "Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua 
palavra" (Lc l, 38). 
O Verbo de Deus, ao descer ao seio de Maria, reza: "Tu não quiseste sacrifício 
nem oferenda, mas preparaste-me um corpo. Eis que venho para fazer, ó 
Deus, a tua vontade" (Heb 10, 5-7). A assombrosa maravilha que acontece na 
Eucaristia deve-se a um outro "Faça-se", em cumprimento do mandato do Senhor: 
"Fazei isto em memória de mim" (1 Cor 11, 24; Lc 22, 19). Sempre precedido 
da invocação do Espírito Santo: Ele que veio sobre Maria, fazendo com que a força 
do Altíssimo entendesse sobre ela a sua sombra, de modo a conceber no seu seio e 
dar à luz um filho, ao qual porá o nome de Jesus (Lc l, 31-35); venha agora sobre 
o pão e o vinho "de modo que se convertam, para nós, no Corpo e Sangue de 
Nosso Senhor Jesus Cristo" (Oração Eucarística II). 
 
Com o Sim de Maria, o Verbo de Deus, sem nunca deixar de ser "consubstanciai" 
ao Pai, é "humanizado", assumindo um corpo semelhante ao nosso. Francisco de 
Assis "rodeava de um amor indizível a Mãe de Jesus, por ter feito irmão nosso o 
Senhor de toda a majestade'" (2 Celano 198). A comunidade cristã, ao terminar o 
seu dia, reza: 
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"Santa Mãe do Redentor, 
Porta do Céu, Estrela do mar, 
socorrei o povo cristão 
que procura levantar-se do abismo da culpa. 
Vós que, acolhendo a saudação do Anjo, 
gerastes, com admiração da natureza, 
o vosso próprio Criador, 
ó sempre Virgem Maria, 
tende misericórdia dos pecadores". 
(Liturgia das Horas) 

 
Celebrar e viver a Eucaristia é centrar a vida no Projecto salvador da Trindade 
Santíssima, transformando-se em mães e irmãos de Jesus, "ouvindo a palavra 
de Deus e pondo-a em prática" (Lc 8, 21). Como Maria. 
 
Depois de cada dezena: 
 
V. Maria, Mãe de Cristo sumo e eterno Sacerdote,  
R. Conduzi-nos à Eucaristia! 
 

 
 

2° Mistério de alegria: Maria é a nova "Arca da Aliança" 
São Lucas serve-se de um esquema do Antigo Testamento (2 Sm 6,9-11) para nos 
apresentar Maria, no Mistério da Visitação, como uma nova "Arca da Aliança", em 
procissão pelas montanhas da Judeia (Lc  1, 39-36). 
 
Maria de Nazaré, grávida de Deus, na sua caminhada para Ain-Karirn, celebra a 
primeira procissão do Corpo de Deus. Uma procissão recheada de alegria, cânticos 
e aclamações. "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. E donde me é dado que venha ter comi- 
go a mãe do meu Senhor?" (Lc l, 42-43). 
Celebrar e viver a Eucaristia é tornar-se "arca da aliança", ser portador jubiloso de 
Deus para o mundo de hoje e proclamar, como Maria, uma revolução nas relações 
entre estes dois mundos: os soberbos, poderosos e ricos, de um lado; e os 

humildes e famintos, por outro. Na certeza profética de que o Deus de Maria é fiel 
à sua opção preferencial pelos pobres e famintos de paz, dignidade e justiça. 
 

3° Mistério de alegria: Maria dá à luz Jesus em Belém 
Há dois mil anos, do seio virginal de Maria, pela força fecundante do Espírito Santo, 
nasceu Jesus Cristo, o Primogénito da nova criação, a alegria de todos os corações. 
Hoje, Cristo nasce de novo em cada uma das cerca de quinhentas mil Eucaristias 
celebradas diariamente em todo o mundo. 
Há dois mil anos, Jesus Cristo assumiu carne e sangue na carne e no sangue de 
Maria. Hoje, Cristo nasce nos sinais do Pão e do Vinho transformados, pela força 
do mesmo Espírito Santo, em Corpo e Sangue do Senhor. 
Há séculos que o Povo de Deus canta, em honra do Santíssimo Sacramento, esta 
admirável realidade: 
 

"Oh verdadeiro Corpo do Senhor,  
Nascido para nós da Virgem Mãe,  
Penhor da eterna glória prometida!  
Oh verdadeiro Corpo do Senhor!" 

(Adaptação do cântico gregoriano "Ave, verum") 
 
São Francisco de Assis, na sua primeira Exortação sobre o Corpo de Cristo, deixa-
nos estas palavras de êxtase e de assombro: "Eis que o Filho de Deus se humilha 
cada dia, como quando baixou do seu trono real, a tomar carne no seio da Virgem; 
cada dia vem até nós em aparências de humildade; cada dia desce do seio do Pai, 
sobre o altar, para as mãos do sacerdote" (FF :Ex 1, 16-18). 
Celebrar e viver a Eucaristia é proclamar a continuidade, a actualização e a 
plenitude da Encarnação de Cristo Jesus. Cada altar é um novo Belém. Em cada 
celebração ressoa de novo o hino que une jubilosamente céus e terra: "Glória a 
Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados!" (Lc 2, 14) 
 

4.º Mistério de alegria: Maria apresenta Jesus no Templo 
A relação entre este gesto oblativo de Maria a apresentar ao Senhor Deus o seu 
Menino Jesus e a Eucaristia, há muitos, muitos anos que é cantada na Eucaristia, 
em música do Padre Benjamim Salgado: "O Pão da vida eterna prometida Virá 
sobre o altar; Com ele corpo e alma, o ser e a vida Queremos ofertar. 
Senhora, que no Templo ofereceste Ao Pai celeste a Vítima de amor! 
Sejam de novo as tuas mãos de alvura Que a Hóstia pura ofertem ao 
Senhor!" 
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"Santa Mãe do Redentor, 
Porta do Céu, Estrela do mar, 
socorrei o povo cristão 
que procura levantar-se do abismo da culpa. 
Vós que, acolhendo a saudação do Anjo, 
gerastes, com admiração da natureza, 
o vosso próprio Criador, 
ó sempre Virgem Maria, 
tende misericórdia dos pecadores". 
(Liturgia das Horas) 

 
Celebrar e viver a Eucaristia é centrar a vida no Projecto salvador da Trindade 
Santíssima, transformando-se em mães e irmãos de Jesus, "ouvindo a palavra 
de Deus e pondo-a em prática" (Lc 8, 21). Como Maria. 
 
Depois de cada dezena: 
 
V. Maria, Mãe de Cristo sumo e eterno Sacerdote,  
R. Conduzi-nos à Eucaristia! 
 

 
 

2° Mistério de alegria: Maria é a nova "Arca da Aliança" 
São Lucas serve-se de um esquema do Antigo Testamento (2 Sm 6,9-11) para nos 
apresentar Maria, no Mistério da Visitação, como uma nova "Arca da Aliança", em 
procissão pelas montanhas da Judeia (Lc  1, 39-36). 
 
Maria de Nazaré, grávida de Deus, na sua caminhada para Ain-Karirn, celebra a 
primeira procissão do Corpo de Deus. Uma procissão recheada de alegria, cânticos 
e aclamações. "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. E donde me é dado que venha ter comi- 
go a mãe do meu Senhor?" (Lc l, 42-43). 
Celebrar e viver a Eucaristia é tornar-se "arca da aliança", ser portador jubiloso de 
Deus para o mundo de hoje e proclamar, como Maria, uma revolução nas relações 
entre estes dois mundos: os soberbos, poderosos e ricos, de um lado; e os 

humildes e famintos, por outro. Na certeza profética de que o Deus de Maria é fiel 
à sua opção preferencial pelos pobres e famintos de paz, dignidade e justiça. 
 

3° Mistério de alegria: Maria dá à luz Jesus em Belém 
Há dois mil anos, do seio virginal de Maria, pela força fecundante do Espírito Santo, 
nasceu Jesus Cristo, o Primogénito da nova criação, a alegria de todos os corações. 
Hoje, Cristo nasce de novo em cada uma das cerca de quinhentas mil Eucaristias 
celebradas diariamente em todo o mundo. 
Há dois mil anos, Jesus Cristo assumiu carne e sangue na carne e no sangue de 
Maria. Hoje, Cristo nasce nos sinais do Pão e do Vinho transformados, pela força 
do mesmo Espírito Santo, em Corpo e Sangue do Senhor. 
Há séculos que o Povo de Deus canta, em honra do Santíssimo Sacramento, esta 
admirável realidade: 
 

"Oh verdadeiro Corpo do Senhor,  
Nascido para nós da Virgem Mãe,  
Penhor da eterna glória prometida!  
Oh verdadeiro Corpo do Senhor!" 

(Adaptação do cântico gregoriano "Ave, verum") 
 
São Francisco de Assis, na sua primeira Exortação sobre o Corpo de Cristo, deixa-
nos estas palavras de êxtase e de assombro: "Eis que o Filho de Deus se humilha 
cada dia, como quando baixou do seu trono real, a tomar carne no seio da Virgem; 
cada dia vem até nós em aparências de humildade; cada dia desce do seio do Pai, 
sobre o altar, para as mãos do sacerdote" (FF :Ex 1, 16-18). 
Celebrar e viver a Eucaristia é proclamar a continuidade, a actualização e a 
plenitude da Encarnação de Cristo Jesus. Cada altar é um novo Belém. Em cada 
celebração ressoa de novo o hino que une jubilosamente céus e terra: "Glória a 
Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados!" (Lc 2, 14) 
 

4.º Mistério de alegria: Maria apresenta Jesus no Templo 
A relação entre este gesto oblativo de Maria a apresentar ao Senhor Deus o seu 
Menino Jesus e a Eucaristia, há muitos, muitos anos que é cantada na Eucaristia, 
em música do Padre Benjamim Salgado: "O Pão da vida eterna prometida Virá 
sobre o altar; Com ele corpo e alma, o ser e a vida Queremos ofertar. 
Senhora, que no Templo ofereceste Ao Pai celeste a Vítima de amor! 
Sejam de novo as tuas mãos de alvura Que a Hóstia pura ofertem ao 
Senhor!" 
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Celebrar e viver a Eucaristia é apresentar-se ao Senhor, em ofertório vivo e 
quotidiano, transformando-se em luz de Cristo para crianças, casais e idosos. Como 
Maria. 
 

5° Mistério de alegria:  Maria torna-se a primeira discípula de seu Filho 
Todos os anos Maria e José, unindo-se ao Povo de Deus, peregrinam à cidade 
santa de Jerusalém, para aí participarem na festa da Páscoa. Celebrar hoje a 
Eucaristia é fazer-se peregrino pascal, lutando corajosamente contra opressões e 
injustiças, para que o Povo possa celebrar a Páscoa de um Mundo mais justo e 
fraterno, querido por Deus-Pai. 
Mesmo correndo o risco de, nestas festas e lutas, vir a "perder" Jesus. Mas... 
"procurando-O" incansavelmente, como o único tesouro do nosso coração, ou a 
pérola preciosa em nossa vida (Mt 13,44-46). Não descansando enquanto não O 
encontrarmos, como Sabedoria do Pai e Palavra de Salvação. 
Apraz-nos ver, nesta cena descrita por São Lucas, uma verdadeira "Celebração da 
Palavra", com sabor pascal: "Três dias depois, encontraram-no no templo, 
sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas" (Lc 2, 47). 
Uma liturgia activa, participativa, exigente. Maria e José como que deixam de ser 
os pais de Jesus, para se transformarem nos primeiros discípulos do seu próprio 
Filho. 
Celebrar e viver a Eucaristia é converter-se em discípulo de Jesus, ouvinte atento 
da sua palavra e seguidor corajoso dos seus passos, numa opção radical pela 
"casa" do Pai, pelo coração do Abbá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
LEITURA ORANTE DA BÍBLIA 

 
Podemos dizer que a Lectio Divina, ou Leitura Orante da Bíblia, é tão antiga como 
a Igreja, porque consiste, essencialmente, em rezar a Palavra, da qual ela depende 
como a água da fonte (DV 7.10.21). É, portanto, a leitura crente e orante da Bíblia, 
baseada na Palavra de Jesus e no Seu Espírito: Tenho-vos dito isto, estando 
convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, 
Esse ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito (Jo 
14,25-26; ver 16,12). 
 
Foi Orígenes (séc. III) quem baptizou a Lectio Divina com este belo nome. 
Generalizou-se no séc. IV e V, como maneira predominante de ler a Bíblia, e, a 
partir desta leitura, veio a leitura do Ofício Divino. 
Como método de leitura, encontra-se dentro da própria Bíblia (releitura do Antigo 
pelo Novo Testamento) e foi o método de interpretação bíblica que prevaleceu no 
tempo de S. Bento. A regra deste santo Patriarca repousa sobre este método de 
oração e interpretação da Bíblia. Mas foi já na baixa Idade Média que a Lectio 
Divina foi estruturada, sobretudo com as ordens mendicantes. 
 
Guigo II, abade da Grande Cartucha, deixou-nos, por volta de 1150, uma 
apresentação orgânica da Lectio Divina, com o longo título: “Escada de Jacob - 
Tratado sobre o modo de orar, escada dos monges e escada do Paraíso”. 
S. Francisco de Assis é certamente devedor da LD e esta foi talvez um dos factores 
que contribuiu para que ele fosse um apaixonado pela Palavra de Deus. Para ele, 
ler a Palavra era também rezar a Palavra. As Ordens religiosas, que surgiram no 
séc. XIII, utilizaram todas o método da Lectio Divina, levando ao povo este método 
orante da Bíblia. 
 
Esta oração está, pois, ligada à teologia monástica que, ao contrário da escolástica, 
é mais vital, mais ligada ao coração e ao ambiente popular. Poderíamos chamá-la, 
por isso, uma “leitura saborosa (ou sapiencial) da Bíblia”. 
A partir da Idade Média, deixou de ser aconselhada, porque entrou na Igreja o 
receio de ler a Bíblia; posteriormente, o medo das heresias e do protestantismo fez 
o resto. Os católicos perderam, assim, em grande parte, o contacto com a fonte da 
sua fé. Santa Teresa de Ávila não tinha licença para ler o Antigo Testamento… Sem 
a Palavra de Deus, as ordens religiosas, e outras associações, passaram a insistir 
na “leitura espiritual”, isto é, trocaram a Palavra de Deus por palavras humanas 
piedosas. 
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Celebrar e viver a Eucaristia é apresentar-se ao Senhor, em ofertório vivo e 
quotidiano, transformando-se em luz de Cristo para crianças, casais e idosos. Como 
Maria. 
 

5° Mistério de alegria:  Maria torna-se a primeira discípula de seu Filho 
Todos os anos Maria e José, unindo-se ao Povo de Deus, peregrinam à cidade 
santa de Jerusalém, para aí participarem na festa da Páscoa. Celebrar hoje a 
Eucaristia é fazer-se peregrino pascal, lutando corajosamente contra opressões e 
injustiças, para que o Povo possa celebrar a Páscoa de um Mundo mais justo e 
fraterno, querido por Deus-Pai. 
Mesmo correndo o risco de, nestas festas e lutas, vir a "perder" Jesus. Mas... 
"procurando-O" incansavelmente, como o único tesouro do nosso coração, ou a 
pérola preciosa em nossa vida (Mt 13,44-46). Não descansando enquanto não O 
encontrarmos, como Sabedoria do Pai e Palavra de Salvação. 
Apraz-nos ver, nesta cena descrita por São Lucas, uma verdadeira "Celebração da 
Palavra", com sabor pascal: "Três dias depois, encontraram-no no templo, 
sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas" (Lc 2, 47). 
Uma liturgia activa, participativa, exigente. Maria e José como que deixam de ser 
os pais de Jesus, para se transformarem nos primeiros discípulos do seu próprio 
Filho. 
Celebrar e viver a Eucaristia é converter-se em discípulo de Jesus, ouvinte atento 
da sua palavra e seguidor corajoso dos seus passos, numa opção radical pela 
"casa" do Pai, pelo coração do Abbá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
LEITURA ORANTE DA BÍBLIA 

 
Podemos dizer que a Lectio Divina, ou Leitura Orante da Bíblia, é tão antiga como 
a Igreja, porque consiste, essencialmente, em rezar a Palavra, da qual ela depende 
como a água da fonte (DV 7.10.21). É, portanto, a leitura crente e orante da Bíblia, 
baseada na Palavra de Jesus e no Seu Espírito: Tenho-vos dito isto, estando 
convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, 
Esse ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito (Jo 
14,25-26; ver 16,12). 
 
Foi Orígenes (séc. III) quem baptizou a Lectio Divina com este belo nome. 
Generalizou-se no séc. IV e V, como maneira predominante de ler a Bíblia, e, a 
partir desta leitura, veio a leitura do Ofício Divino. 
Como método de leitura, encontra-se dentro da própria Bíblia (releitura do Antigo 
pelo Novo Testamento) e foi o método de interpretação bíblica que prevaleceu no 
tempo de S. Bento. A regra deste santo Patriarca repousa sobre este método de 
oração e interpretação da Bíblia. Mas foi já na baixa Idade Média que a Lectio 
Divina foi estruturada, sobretudo com as ordens mendicantes. 
 
Guigo II, abade da Grande Cartucha, deixou-nos, por volta de 1150, uma 
apresentação orgânica da Lectio Divina, com o longo título: “Escada de Jacob - 
Tratado sobre o modo de orar, escada dos monges e escada do Paraíso”. 
S. Francisco de Assis é certamente devedor da LD e esta foi talvez um dos factores 
que contribuiu para que ele fosse um apaixonado pela Palavra de Deus. Para ele, 
ler a Palavra era também rezar a Palavra. As Ordens religiosas, que surgiram no 
séc. XIII, utilizaram todas o método da Lectio Divina, levando ao povo este método 
orante da Bíblia. 
 
Esta oração está, pois, ligada à teologia monástica que, ao contrário da escolástica, 
é mais vital, mais ligada ao coração e ao ambiente popular. Poderíamos chamá-la, 
por isso, uma “leitura saborosa (ou sapiencial) da Bíblia”. 
A partir da Idade Média, deixou de ser aconselhada, porque entrou na Igreja o 
receio de ler a Bíblia; posteriormente, o medo das heresias e do protestantismo fez 
o resto. Os católicos perderam, assim, em grande parte, o contacto com a fonte da 
sua fé. Santa Teresa de Ávila não tinha licença para ler o Antigo Testamento… Sem 
a Palavra de Deus, as ordens religiosas, e outras associações, passaram a insistir 
na “leitura espiritual”, isto é, trocaram a Palavra de Deus por palavras humanas 
piedosas. 
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O Concílio Vaticano II, ao insistir na Palavra de Deus, como base de toda a 
espiritualidade cristã, insistiu também na Lectio Divina como método de oração: 
Debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada 
liturgia, rica em palavras divinas, quer pela leitura espiritual (piam lectionem…”) 
(nº 25). 
 
Ligar a fé e a vida: 
Um dos grandes problemas do cristianismo de hoje é o hiato entre fé e vida, que 
encontra na frase “sou católico não praticante” uma espécie de anti-programa. 
Segundo o card. de Milão, Carlo Maria Martini, um dos grandes impulsionadores 
deste método de leitura da Bíblia, a Lectio Divina pretende despertar para o 
sentido do mistério escondido nas páginas da Bíblia, a abertura ao infinito e a 
tensão para Deus. Por isso, “Sacra página”, “páginas santas”, “páginas do Livro de 
Deus” e outras expressões semelhantes eram nomes que os Padres da Igreja, 
davam às Escrituras. Porque elas encerram um mistério que nenhum homem 
poderá desvendar completamente. 
A ligação da fé com a vida repousa no dinamismo interno de toda a palavra, que, 
para além duma simples dimensão fática, tem a dimensão poética (de poieo=fazer, 
agir). Toda a palavra tem em si um dinamismo do concreto e da acção. Na Bíblia, 
esta dimensão é tal que palavra e objecto, significante e significado se confundem 
e dizem do mesmo modo (dabar). A Lectio Divina abrange, como método de leitura 
bíblica, as duas dimensões essenciais da Palavra e da vida. 
 
Assim, os objectivos da Lectio Divina são: 

• “Comunicar a sabedoria que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo” (2 
Tm 3,15) 

• “Instruir, refutar, corrigir, formar na justiça e, assim, qualificar o homem 
de Deus para toda a boa obra” (2 Tm 3,16-17) 

• “Proporcionar perseverança, consolo e esperança” (Rm 15,4) 
• “A Palavra está muito perto de ti: na tua boca e no teu coração, para que 

a ponhas em prática” (Dt 30,14)  
  
Como fazer a LEITURA ORANTE DA BÍBLIA? 
A leitura orante da Bíblia necessita dum método, para ser criativa, segura e 
profunda. Nada de importante na vida, muito menos quando se trata da oração, 
pode ser fruto do acaso, apenas da boa vontade ou da emoção. É neste sentido 
que uma leitura popular da Bíblia pode ser tão profunda como uma leitura mais 
sistemática. Ela repousa, tradicionalmente, depois do já referido Guigo II, sobre 
quatro etapas ou degraus, que pretendem elevar o leitor-orante da terra ao 
Paraíso. 

• Leitura da Palavra de Deus (apropriar, situar, respeitar o texto) 
Leia, com calma e atenção, um pequeno 
trecho da Bíblia  (aconselhamos que nas 
primeiras vezes utilize-se os textos dos 
Evangelhos, por serem mais familiares a 
todos). Se for preciso, leia o texto 
quantas vezes forem necessárias. 
Procure identificar as coisas importantes 
deste trecho da Bíblia: o ambiente, os 
personagens, os diálogos, as imagens 
usadas, as acções. Conhece algum outro 
trecho que seja parecido com este que leu? É importante que identifique tudo 
isto com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. É um momento 
para conhecer e reconhecer a Boa Notícia que este trecho nos traz! 

 
• Meditar a Palavra de Deus  

(mastigar, dialogar, actualizar) 
É o momento de descobrir os valores e as 
mensagens espirituais da Palavra de Deus: 
é hora de saborear a Palavra de Deus e 
não apenas estudá-la. Diante de Deus, 
deve confrontar este trecho com a sua 
vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É 
preciso concentrar-se! 

 
• Rezar a Palavra de Deus (suplicar, louvar, orar) 

Toda boa meditação desemboca 
naturalmente na oração. É o  momento de 
responder a Deus após havê-lo escutado. 
Esta oração é um momento muito pessoal 
que diz respeito apenas à própria pessoa e a 
Deus. É um diálogo pessoal! Não se preocupe 
em preparar palavras, diga o que vai no seu 
coração depois da meditação: se for louvor, 
louve; se for pedido de perdão, peça perdão; 
se for necessidade de maior clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, 
peça os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos com 
atenção e vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de 
estar com Deus e fazer a sua vontade. 
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O Concílio Vaticano II, ao insistir na Palavra de Deus, como base de toda a 
espiritualidade cristã, insistiu também na Lectio Divina como método de oração: 
Debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada 
liturgia, rica em palavras divinas, quer pela leitura espiritual (piam lectionem…”) 
(nº 25). 
 
Ligar a fé e a vida: 
Um dos grandes problemas do cristianismo de hoje é o hiato entre fé e vida, que 
encontra na frase “sou católico não praticante” uma espécie de anti-programa. 
Segundo o card. de Milão, Carlo Maria Martini, um dos grandes impulsionadores 
deste método de leitura da Bíblia, a Lectio Divina pretende despertar para o 
sentido do mistério escondido nas páginas da Bíblia, a abertura ao infinito e a 
tensão para Deus. Por isso, “Sacra página”, “páginas santas”, “páginas do Livro de 
Deus” e outras expressões semelhantes eram nomes que os Padres da Igreja, 
davam às Escrituras. Porque elas encerram um mistério que nenhum homem 
poderá desvendar completamente. 
A ligação da fé com a vida repousa no dinamismo interno de toda a palavra, que, 
para além duma simples dimensão fática, tem a dimensão poética (de poieo=fazer, 
agir). Toda a palavra tem em si um dinamismo do concreto e da acção. Na Bíblia, 
esta dimensão é tal que palavra e objecto, significante e significado se confundem 
e dizem do mesmo modo (dabar). A Lectio Divina abrange, como método de leitura 
bíblica, as duas dimensões essenciais da Palavra e da vida. 
 
Assim, os objectivos da Lectio Divina são: 

• “Comunicar a sabedoria que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo” (2 
Tm 3,15) 

• “Instruir, refutar, corrigir, formar na justiça e, assim, qualificar o homem 
de Deus para toda a boa obra” (2 Tm 3,16-17) 

• “Proporcionar perseverança, consolo e esperança” (Rm 15,4) 
• “A Palavra está muito perto de ti: na tua boca e no teu coração, para que 

a ponhas em prática” (Dt 30,14)  
  
Como fazer a LEITURA ORANTE DA BÍBLIA? 
A leitura orante da Bíblia necessita dum método, para ser criativa, segura e 
profunda. Nada de importante na vida, muito menos quando se trata da oração, 
pode ser fruto do acaso, apenas da boa vontade ou da emoção. É neste sentido 
que uma leitura popular da Bíblia pode ser tão profunda como uma leitura mais 
sistemática. Ela repousa, tradicionalmente, depois do já referido Guigo II, sobre 
quatro etapas ou degraus, que pretendem elevar o leitor-orante da terra ao 
Paraíso. 

• Leitura da Palavra de Deus (apropriar, situar, respeitar o texto) 
Leia, com calma e atenção, um pequeno 
trecho da Bíblia  (aconselhamos que nas 
primeiras vezes utilize-se os textos dos 
Evangelhos, por serem mais familiares a 
todos). Se for preciso, leia o texto 
quantas vezes forem necessárias. 
Procure identificar as coisas importantes 
deste trecho da Bíblia: o ambiente, os 
personagens, os diálogos, as imagens 
usadas, as acções. Conhece algum outro 
trecho que seja parecido com este que leu? É importante que identifique tudo 
isto com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. É um momento 
para conhecer e reconhecer a Boa Notícia que este trecho nos traz! 

 
• Meditar a Palavra de Deus  

(mastigar, dialogar, actualizar) 
É o momento de descobrir os valores e as 
mensagens espirituais da Palavra de Deus: 
é hora de saborear a Palavra de Deus e 
não apenas estudá-la. Diante de Deus, 
deve confrontar este trecho com a sua 
vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É 
preciso concentrar-se! 

 
• Rezar a Palavra de Deus (suplicar, louvar, orar) 

Toda boa meditação desemboca 
naturalmente na oração. É o  momento de 
responder a Deus após havê-lo escutado. 
Esta oração é um momento muito pessoal 
que diz respeito apenas à própria pessoa e a 
Deus. É um diálogo pessoal! Não se preocupe 
em preparar palavras, diga o que vai no seu 
coração depois da meditação: se for louvor, 
louve; se for pedido de perdão, peça perdão; 
se for necessidade de maior clareza, peça a luz divina; se for cansaço e aridez, 
peça os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos com 
atenção e vontade, determinarão esta oração da qual nasce o compromisso de 
estar com Deus e fazer a sua vontade. 
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• Contemplar a Palavra (discernir, saborear, agir) 
Desta etapa a pessoa não é dona. É um momento 
que pertence a Deus  e sua presença misteriosa, 
sim, mas sempre presença. É um momento no 
qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se 
Ele o conduzirá à contemplação, louvado seja 
Deus! Se Ele lhe dará apenas a tranquilidade de 
uns momentos de paz e silêncio, louvado seja 
Deus! Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de 
Deus, louvado seja Deus! 
Por isso, leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, 
sorriso, decisão, caridade, bondade, etc... Não se preocupe se alguma coisa 
não correr bem, um dos frutos da Palavra de Deus é a noção do erro e a 
conversão pela sua misericórdia. O importante é que a semente da Palavra de 
Deus produza frutos, se 30, 60 ou 100 por um... o importante é que produza, e 
que o Povo de Deus possa ser alimentado pelos testemunhos de fé, esperança 
e amor na vivência de um cristianismo sincero. 

 
Propostas simples de Leitura Orante da Bíblia: 
Na convicção de que este método (aconselhado pelo recente Sínodo dos Bispos) se 
pode aplicar a todas as pessoas e a todas as circunstâncias, apresentamos aqui 
alguns modos simples de levar à prática a Leitura Orante da Bíblia: 
 
• Numa reunião de grupo qualquer, pode-se fazer sempre um pouco de Leitura 

Orante da Bíblia: 
- Comece invocando o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer fazer a 

vontade de Deus. Reze, por exemplo, com a seguinte oração: 
«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos rectamente todas 
as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. 
Amém.» 

- Proclamação da Palavra (breve); 
- Breve silêncio 
- Breve partilha sobre o que o Espírito comunicou a cada um no silêncio 
- Oração comunitária, espontânea, como resposta àquela Palavra de Deus. 
- Termine com a oração do Pai Nosso, consciente de querer viver a 

mensagem do Reino de Deus e fazer a sua vontade. 

Este não será um “tempo perdido” num grupo de catequistas ou outro. Será o 
tempo mais útil, porque muito ajudará no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Sugestões para a vida cristã: 
• Criar nas paróquias um grupo ou grupos que possam preparar as leituras 

dominicais (leitores, acólitos, etc), seguindo este método simples. 
 

• As famílias são convidadas, uma vez por semana, a ler um texto bíblico e a 
seguir o método simples acima referido. Para isso poderá recorrer ao marcador 
que todas as semanas se publica. Isso muito contribuirá para a união mais 
íntima das nossas famílias de hoje. A Oração poderá ser um mistério do terço. 
 

• Este mesmo método poderá seguir-se na preparação dos sacramentos (da 
reconciliação ou outro) ou mesmo no exame de consciência diário. Isso levar-
nos-á a ver na Palavra de Deus a medida de confronto da nossa vida. 
 

• Mas é, sem dúvida, na meditação diária que poderemos provar a verdade deste 
método de leitura bíblica. Um dia poderemos quedar-nos mais na Leitura, outro 
na Contemplação… 

 
• Cinco sugestões práticas: 

 Todos os dias reserve no mínimo de 15 a 20 minutos para oração pessoal 
com a Bíblia. Aos poucos vá aumentando este tempo. 

 Faça uma visita semanal ao Santíssimo Sacramento. 
 Nunca falte a missa dominical. 
 Confesse-se regularmente. 
 Reze diariamente o terço, se não for possível recitá-lo de uma só vez, 

faça-o em partes durante o dia, até completar as cinco dezenas. 
 
Para meditar bem, consideremos a Palavra como: 
•  ÁGUA - Deixemo-la penetrar na nossa terra, dêmos-lhe tempo, como se fosse 
chuva ou orvalho. Se aprofundarmos, chegaremos à nascente. 
 
•  LEVEDURA - Amassemo-la com o pão de cada dia, com as preocupações, os 
problemas, as angústias, as esperanças quotidianas. 
 
•  ESPELHO - Em que temos que nos olhar. Pomo-nos diante dela com o que 
somos, o que temos, o que queremos. 
 
•  ESPADA - Se nos fere ou nos faz doer por dentro é bom sinal, significa que na 
nossa meditação não ficamos pelo superficial. 
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• Contemplar a Palavra (discernir, saborear, agir) 
Desta etapa a pessoa não é dona. É um momento 
que pertence a Deus  e sua presença misteriosa, 
sim, mas sempre presença. É um momento no 
qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se 
Ele o conduzirá à contemplação, louvado seja 
Deus! Se Ele lhe dará apenas a tranquilidade de 
uns momentos de paz e silêncio, louvado seja 
Deus! Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de 
Deus, louvado seja Deus! 
Por isso, leve a Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. Produza 
os frutos da Palavra de Deus semeada no seu coração, frutos como: paz, 
sorriso, decisão, caridade, bondade, etc... Não se preocupe se alguma coisa 
não correr bem, um dos frutos da Palavra de Deus é a noção do erro e a 
conversão pela sua misericórdia. O importante é que a semente da Palavra de 
Deus produza frutos, se 30, 60 ou 100 por um... o importante é que produza, e 
que o Povo de Deus possa ser alimentado pelos testemunhos de fé, esperança 
e amor na vivência de um cristianismo sincero. 

 
Propostas simples de Leitura Orante da Bíblia: 
Na convicção de que este método (aconselhado pelo recente Sínodo dos Bispos) se 
pode aplicar a todas as pessoas e a todas as circunstâncias, apresentamos aqui 
alguns modos simples de levar à prática a Leitura Orante da Bíblia: 
 
• Numa reunião de grupo qualquer, pode-se fazer sempre um pouco de Leitura 

Orante da Bíblia: 
- Comece invocando o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer fazer a 

vontade de Deus. Reze, por exemplo, com a seguinte oração: 
«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos rectamente todas 
as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. 
Amém.» 

- Proclamação da Palavra (breve); 
- Breve silêncio 
- Breve partilha sobre o que o Espírito comunicou a cada um no silêncio 
- Oração comunitária, espontânea, como resposta àquela Palavra de Deus. 
- Termine com a oração do Pai Nosso, consciente de querer viver a 

mensagem do Reino de Deus e fazer a sua vontade. 

Este não será um “tempo perdido” num grupo de catequistas ou outro. Será o 
tempo mais útil, porque muito ajudará no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Sugestões para a vida cristã: 
• Criar nas paróquias um grupo ou grupos que possam preparar as leituras 

dominicais (leitores, acólitos, etc), seguindo este método simples. 
 

• As famílias são convidadas, uma vez por semana, a ler um texto bíblico e a 
seguir o método simples acima referido. Para isso poderá recorrer ao marcador 
que todas as semanas se publica. Isso muito contribuirá para a união mais 
íntima das nossas famílias de hoje. A Oração poderá ser um mistério do terço. 
 

• Este mesmo método poderá seguir-se na preparação dos sacramentos (da 
reconciliação ou outro) ou mesmo no exame de consciência diário. Isso levar-
nos-á a ver na Palavra de Deus a medida de confronto da nossa vida. 
 

• Mas é, sem dúvida, na meditação diária que poderemos provar a verdade deste 
método de leitura bíblica. Um dia poderemos quedar-nos mais na Leitura, outro 
na Contemplação… 

 
• Cinco sugestões práticas: 

 Todos os dias reserve no mínimo de 15 a 20 minutos para oração pessoal 
com a Bíblia. Aos poucos vá aumentando este tempo. 

 Faça uma visita semanal ao Santíssimo Sacramento. 
 Nunca falte a missa dominical. 
 Confesse-se regularmente. 
 Reze diariamente o terço, se não for possível recitá-lo de uma só vez, 

faça-o em partes durante o dia, até completar as cinco dezenas. 
 
Para meditar bem, consideremos a Palavra como: 
•  ÁGUA - Deixemo-la penetrar na nossa terra, dêmos-lhe tempo, como se fosse 
chuva ou orvalho. Se aprofundarmos, chegaremos à nascente. 
 
•  LEVEDURA - Amassemo-la com o pão de cada dia, com as preocupações, os 
problemas, as angústias, as esperanças quotidianas. 
 
•  ESPELHO - Em que temos que nos olhar. Pomo-nos diante dela com o que 
somos, o que temos, o que queremos. 
 
•  ESPADA - Se nos fere ou nos faz doer por dentro é bom sinal, significa que na 
nossa meditação não ficamos pelo superficial. 
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“A EXPLICAÇÃO DA TUA PALAVRA TRAZ LUZ” 
(Salmo 119.130) 

 
 
Dia 6 * Domingo 

» Génesis 1,1-31: criação do universo e dos seus habitantes (segundo a 
tradição Sacerdotal) 

 
Dia 7 * Segunda-feira 

» Génesis 12,1-20: vocação de Abraão 
 

Dia 8 * Terça-feira 
» Deuteronómio 26,1-10: inclui o pequeno "Credo Histórico" dos 
hebreus, nos v.5-9, com a síntese dos passos principais até à sua entrada 
em Canaã. 

 
Dia 9 * Quarta-feira 

» Josué 24,2-15: esta confissão de fé começa com Taré, pai de Abraão, e 
conclui na conquista da Terra Prometida, com uma forte admonição de 
Josué, para que o povo seja fiel à Aliança jurada no deserto do Sinai (Ex 19-
20; 24,1-8; 34,10-17). Abrange, por isso, todos os Patriarcas, a epopeia do 
Êxodo e da travessia do deserto, comandada por Moisés, e a conquista da 
Terra, comandada por Josué. 

 
Dia 10 * Quinta-feira 

» Neemias 9, 6-37: longa oração dos levitas, evocando as intervenções 
mais decisivas de Deus em favor do povo de Israel e apelando à sua 
misericórdia para a situação naquele momento após o regresso do Exílio. 

 
Dia 11 * Sexta-feira 

» Judite 5, 6-24: narrativa histórica - não é, propriamente, um credo 
histórico - colocada na boca de Aquior, um dos chefes do exército de 
Holofernes, invasor de Israel. É muito pormenorizada, no que diz respeito 
ao Êxodo e travessia do deserto, e termina com o exílio da Babilónia. 
 

Dia 12 * Sábado 
» Salmo 78 (77): as lições da História, em forma de oração, para a 
catequese familiar entre os israelitas. 

 
 

Dia 13 * Domingo 
» Salmos 135: proclamação da presença de Deus na História de Israel, 
inserida numa oração de louvor. Esta presença é vista, sobretudo, no Êxodo 
e na conquista da Terra. 
 

Dia 14 * Segunda-feira 
» Lucas 2, 1-20: nascimento de Jesus. 

 
Dia 15 * Terça-feira 

» Lucas 15, 11-32: parábola do filho pródigo 
 
Dia 16 * Quarta-feira 

» Actos 2, 14-36: discurso de Pedro à multidão 
 
Dia 17 * Quinta-feira 

» Actos 7,1-53: discurso de Estêvão diante do Sinédrio de Jerusalém antes 
de ser condenado à morte, mais para convencer os responsáveis de Israel 
de que Jesus era o Messias anunciado pelos seus profetas, do que para se 
defender a si próprio. 

 
Dia 18 * Sexta-feira 

» Actos 13,16-41: esta confissão de fé é um discurso de Paulo na 
sinagoga de Antioquia de Pisídia. Vai dos Patriarcas, sem referir os seus 
nomes, até Jesus Cristo, que ele pretende anunciar aos judeus daquela 
cidade. O discurso tem, pois, uma parte referente ao Antigo Testamento e 
outra ao Novo. Esta poderia chamar-se um "discurso querigmático" (de 
querigma), isto é, um resumo da vida de Jesus ou das verdades 
fundamentais da fé cristã. Outros discursos querigmáticos: Act 2,14-36; 
3,12-26; 10,34-43. 

 
Dia 19 * Sábado 

» Hebreus 11: leitura teológica da História de Israel, em que os seus 
actores são vistos à luz da fé e propostos como exemplo para os crentes de 
todos os tempos. 

 
 
        Após a Leitura Orante da Palavra 
        seguir-se-á a Eucaristia.  
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“A EXPLICAÇÃO DA TUA PALAVRA TRAZ LUZ” 
(Salmo 119.130) 

 
 
Dia 6 * Domingo 

» Génesis 1,1-31: criação do universo e dos seus habitantes (segundo a 
tradição Sacerdotal) 

 
Dia 7 * Segunda-feira 

» Génesis 12,1-20: vocação de Abraão 
 

Dia 8 * Terça-feira 
» Deuteronómio 26,1-10: inclui o pequeno "Credo Histórico" dos 
hebreus, nos v.5-9, com a síntese dos passos principais até à sua entrada 
em Canaã. 

 
Dia 9 * Quarta-feira 

» Josué 24,2-15: esta confissão de fé começa com Taré, pai de Abraão, e 
conclui na conquista da Terra Prometida, com uma forte admonição de 
Josué, para que o povo seja fiel à Aliança jurada no deserto do Sinai (Ex 19-
20; 24,1-8; 34,10-17). Abrange, por isso, todos os Patriarcas, a epopeia do 
Êxodo e da travessia do deserto, comandada por Moisés, e a conquista da 
Terra, comandada por Josué. 

 
Dia 10 * Quinta-feira 

» Neemias 9, 6-37: longa oração dos levitas, evocando as intervenções 
mais decisivas de Deus em favor do povo de Israel e apelando à sua 
misericórdia para a situação naquele momento após o regresso do Exílio. 

 
Dia 11 * Sexta-feira 

» Judite 5, 6-24: narrativa histórica - não é, propriamente, um credo 
histórico - colocada na boca de Aquior, um dos chefes do exército de 
Holofernes, invasor de Israel. É muito pormenorizada, no que diz respeito 
ao Êxodo e travessia do deserto, e termina com o exílio da Babilónia. 
 

Dia 12 * Sábado 
» Salmo 78 (77): as lições da História, em forma de oração, para a 
catequese familiar entre os israelitas. 

 
 

Dia 13 * Domingo 
» Salmos 135: proclamação da presença de Deus na História de Israel, 
inserida numa oração de louvor. Esta presença é vista, sobretudo, no Êxodo 
e na conquista da Terra. 
 

Dia 14 * Segunda-feira 
» Lucas 2, 1-20: nascimento de Jesus. 

 
Dia 15 * Terça-feira 

» Lucas 15, 11-32: parábola do filho pródigo 
 
Dia 16 * Quarta-feira 

» Actos 2, 14-36: discurso de Pedro à multidão 
 
Dia 17 * Quinta-feira 

» Actos 7,1-53: discurso de Estêvão diante do Sinédrio de Jerusalém antes 
de ser condenado à morte, mais para convencer os responsáveis de Israel 
de que Jesus era o Messias anunciado pelos seus profetas, do que para se 
defender a si próprio. 

 
Dia 18 * Sexta-feira 

» Actos 13,16-41: esta confissão de fé é um discurso de Paulo na 
sinagoga de Antioquia de Pisídia. Vai dos Patriarcas, sem referir os seus 
nomes, até Jesus Cristo, que ele pretende anunciar aos judeus daquela 
cidade. O discurso tem, pois, uma parte referente ao Antigo Testamento e 
outra ao Novo. Esta poderia chamar-se um "discurso querigmático" (de 
querigma), isto é, um resumo da vida de Jesus ou das verdades 
fundamentais da fé cristã. Outros discursos querigmáticos: Act 2,14-36; 
3,12-26; 10,34-43. 

 
Dia 19 * Sábado 

» Hebreus 11: leitura teológica da História de Israel, em que os seus 
actores são vistos à luz da fé e propostos como exemplo para os crentes de 
todos os tempos. 

 
 
        Após a Leitura Orante da Palavra 
        seguir-se-á a Eucaristia.  
 
 



88

Acção de graças pela EUCARISTIA 
1- Pai nosso que estais no Céu, sempre louvado sejais, pela Santa Eucaristia, Pão 
Divino que nos dais! 
 
Bendita, bendita, seja 
A Divina Eucaristia  
Que ilumina a Santa Igreja 
Como o Sol de cada dia. 
 
2 - Venha a nós o Vosso Reino, 
Enchei-nos da Vossa luz 
Pela Santa Eucaristia 
-Corpo e Sangue de Jesus! 
 
3 - Na terra, como nos Céus,  
Vossa Vontade se faça  
Pela Santa Eucaristia  
-Alto Sol da vossa graça! 
 
4 - Seja Vossa Excelsa graça 
Nosso Pão de cada dia 
Bendito sejais, Senhor, 
Pela Santa Eucaristia! 
 
5 - Vosso Divino Perdão  
Nos seja dado, Senhor,  
Pela Santa Eucaristia  
-Alto Sol do Vosso amor! 
 
6 - A paz na terra triunfe 
Por divina compaixão; 
Pela Santa Eucaristia 
Vivamos em união! 
 
7 - Guardai-nos em Vossa graça, 
Livrai-nos de todo o mal,  
Pela Santa Eucaristia  
Penhor de vida imortal 
 
 

PRESIDENTE 
Durante a sua vida, Jesus Cristo prometeu entregar-nos o seu Corpo e Sangue em 
alimento; e na Ultima Ceia cumpriu a sua promessa, ao instituir a Eucaristia. 
Continuemos nossa acção de graças, apoiados nas suas próprias palavras: 
 
UM LEITOR (OU VÁRIOS) 
- Eu sou o Pão vivo que desci do céu; se alguém comer deste Pão, viverá 
eternamente. 

R/ Obrigado, Senhor, pela santa Eucaristia. 
 
- «Quem vem a Mim nunca mais terá fome; quem crê em Mini nunca mais terá 
sede. 

R/ Obrigado, Senhor, pela santa Eucaristia 
 
- Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Se alguém comer deste 
Pão não morrerá. R/ 
 
- O Pão que Eu hei-de dar é a minha Carne, que Eu darei pela vida do mundo. R/ 
 
- Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 
tem a vida eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia. R/ 
 
- A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue é verdadeira bebida; 
quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em Mim e Eu nele. 
R/ 
 
- Assim como o Pai que vive Me enviou e Eu vivo pelo Pai, também o que Me come 
viverá por Mim. R/ 
 
Cantar o «PAI NOSSO» de mãos dadas. 
 
 
PRESIDENTE 
Nós Te damos graças, ó Pai, por todos os dons da vida que, pelo Espírito Santo, 
nos ofereceste no teu Filho Jesus, e se resumem na Eucaristia. Ajuda-nos a viver 
sempre em acção de graças. 
Que a Eucaristia seja o centro, o modelo e a força estruturante de toda a nossa 
vida.  
 
R/Ámen. 
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Acção de graças pela EUCARISTIA 
1- Pai nosso que estais no Céu, sempre louvado sejais, pela Santa Eucaristia, Pão 
Divino que nos dais! 
 
Bendita, bendita, seja 
A Divina Eucaristia  
Que ilumina a Santa Igreja 
Como o Sol de cada dia. 
 
2 - Venha a nós o Vosso Reino, 
Enchei-nos da Vossa luz 
Pela Santa Eucaristia 
-Corpo e Sangue de Jesus! 
 
3 - Na terra, como nos Céus,  
Vossa Vontade se faça  
Pela Santa Eucaristia  
-Alto Sol da vossa graça! 
 
4 - Seja Vossa Excelsa graça 
Nosso Pão de cada dia 
Bendito sejais, Senhor, 
Pela Santa Eucaristia! 
 
5 - Vosso Divino Perdão  
Nos seja dado, Senhor,  
Pela Santa Eucaristia  
-Alto Sol do Vosso amor! 
 
6 - A paz na terra triunfe 
Por divina compaixão; 
Pela Santa Eucaristia 
Vivamos em união! 
 
7 - Guardai-nos em Vossa graça, 
Livrai-nos de todo o mal,  
Pela Santa Eucaristia  
Penhor de vida imortal 
 
 

PRESIDENTE 
Durante a sua vida, Jesus Cristo prometeu entregar-nos o seu Corpo e Sangue em 
alimento; e na Ultima Ceia cumpriu a sua promessa, ao instituir a Eucaristia. 
Continuemos nossa acção de graças, apoiados nas suas próprias palavras: 
 
UM LEITOR (OU VÁRIOS) 
- Eu sou o Pão vivo que desci do céu; se alguém comer deste Pão, viverá 
eternamente. 

R/ Obrigado, Senhor, pela santa Eucaristia. 
 
- «Quem vem a Mim nunca mais terá fome; quem crê em Mini nunca mais terá 
sede. 

R/ Obrigado, Senhor, pela santa Eucaristia 
 
- Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Se alguém comer deste 
Pão não morrerá. R/ 
 
- O Pão que Eu hei-de dar é a minha Carne, que Eu darei pela vida do mundo. R/ 
 
- Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 
tem a vida eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia. R/ 
 
- A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue é verdadeira bebida; 
quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em Mim e Eu nele. 
R/ 
 
- Assim como o Pai que vive Me enviou e Eu vivo pelo Pai, também o que Me come 
viverá por Mim. R/ 
 
Cantar o «PAI NOSSO» de mãos dadas. 
 
 
PRESIDENTE 
Nós Te damos graças, ó Pai, por todos os dons da vida que, pelo Espírito Santo, 
nos ofereceste no teu Filho Jesus, e se resumem na Eucaristia. Ajuda-nos a viver 
sempre em acção de graças. 
Que a Eucaristia seja o centro, o modelo e a força estruturante de toda a nossa 
vida.  
 
R/Ámen. 
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8 
ENCONTROS COM A PALAVRA 

 
Dobro os joelhos diante do Pai, para ser capaz de compreender, 

na companhia de todos os crentes, qual é a largura e o comprimento, 
a altura e a profundidade do amor de Cristo, 

um amor que ultrapassa todo o conhecimento 
e que nos enche da própria plenitude de Deus. 

 
Leiamos sem pressas o texto da Carta de S. Paulo aos Efésios: 3, 14-18. 

 
 
8.1. PALAVRA DE DEUS: VOZ, ROSTO, CASA E CAMINHO 

(Celebração a partir da Mensagem ao Povo de Deus, do Sínodo dos Bispos 
sobre «A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja»). 
 

Intervenientes: Presidente, porta-símbolos, leitor da Mensagem do Sínodo, 
animador do canto, leitor da Palavra de Deus.  
 

(As leituras são feitas pela Bíblia e os cânticos por este livro 
ou outros cânticos que se saibam). 

 
Símbolos: Megafone, Poster com o Rosto de Cristo, Bíblia, GPS. 
 
Ambientação (Presidente): Convocado pelo papa Bento XVI, realizou-se em 
Roma, em Outubro de 2008, o Sínodo dos Bispos sobre «A Palavra de Deus na vida 
e na missão da Igreja». Nos últimos dias do Sínodo, os Padres sinodais dirigiram 
uma Mensagem ao Povo de Deus. Podemos enunciar assim cada uma das suas 
quatro partes: 
A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai. 
A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo. 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja. 
A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão. 
A partir desta Mensagem ao Povo de Deus queremos viver um tempo de 
celebração, em ordem a deixarmos que o Espírito do Senhor nos transforme em 
discípulos dóceis da Palavra de Deus e em apóstolos corajosos da Boa-Nova de 
Jesus Cristo. 
 
I. A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 

1) Símbolo: Megafone 
 
2) Leitura bíblica: Do livro do Génesis: Gn 1,1-5.26-27 

Depois de um tempo de silêncio para interiorização da Palavra,  
o Presidente proclama e a Assembleia repete: 

A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
 
3) Da Mensagem do Sínodo; «A Criação nasce de uma palavra que vence o 
nada e cria o ser. Temos, assim, uma primeira revelação "cósmica", que faz com 
que a criação se assemelhe a uma imensa página aberta diante de toda a 
humanidade, que nela pode ler uma mensagem do Criador. (n° 1) 
A Palavra divina também está na raiz da história humana. 
O homem e a mulher, que são "imagem e semelhança de Deus" e que por isso 
levam em si a marca divina, podem entrar em diálogo com o seu Criador. (n° 2) 
No centro da nossa fé não está apenas um livro, mas uma história de salvação e 
uma pessoa, Jesus Cristo, Palavra de Deus feita carne, homem, história.» (n° 3) 
 
4) Reflexão (Presidente): O Deus da Bíblia toma sempre a iniciativa: ama, 
intervém, fala... A Bíblia apresenta-nos o testemunho de homens e mulheres que 
responderam à Voz do Senhor e acolheram o seu projecto de amor e salvação: 
- O jovem Samuel respondeu à voz do Senhor que, de noite, o interpelava: «Fala, 
Senhor; o teu servo escuta!» (l Sm 3,10) 
-  O profeta Isaías passa de uma atitude de temor a uma total disponibilidade: 
«Eis-me aqui, envia-me.» (Is 6,8) 
- A jovem Maria de Nazaré entrega-se confiadamente: «Eis a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra.» (Lc 1,38) A Bíblia apresenta-nos também 
um povo inteiro a acolher a proposta da aliança por parte do Deus do Êxodo: 
«Tudo o que o Senhor disse, nós o faremos.» (Ex 19,8) 
Há 800 anos, Francisco de Assis descobriu que a sua Vida, assim como a Vida e a 
Regra de todos os seus seguidores é viver o Evangelho de Jesus Cristo. 
Mais perto de nós, nos anos 50, o carismático capuchinho frei Inácio de Vegas, 
antecipando-se à grande revolução do Concílio Vaticano II, percorreu Portugal de 
lês a lês, incentivando a todos a dar o primeiro lugar à Palavra de Deus. Repetia 
constantemente: «Mais Palavra de Deus e menos palavras dos homens.» 
Hoje, temos a missão de escutar a VOZ do Senhor na Bíblia; nos sinais e lugares 
do nosso tempo; nas alegrias e esperanças, nas tristezas e angústias das pessoas 
do nosso tempo, sobretudo dos mais empobrecidos; no sacrário íntimo da nossa 
consciência. 
O Salmista lança-nos o premente desafio: «Hoje se escutardes a VOZ do Senhor, 
não fecheis os vossos corações.» (SI 95,7-8) 
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8 
ENCONTROS COM A PALAVRA 

 
Dobro os joelhos diante do Pai, para ser capaz de compreender, 

na companhia de todos os crentes, qual é a largura e o comprimento, 
a altura e a profundidade do amor de Cristo, 

um amor que ultrapassa todo o conhecimento 
e que nos enche da própria plenitude de Deus. 

 
Leiamos sem pressas o texto da Carta de S. Paulo aos Efésios: 3, 14-18. 

 
 
8.1. PALAVRA DE DEUS: VOZ, ROSTO, CASA E CAMINHO 

(Celebração a partir da Mensagem ao Povo de Deus, do Sínodo dos Bispos 
sobre «A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja»). 
 

Intervenientes: Presidente, porta-símbolos, leitor da Mensagem do Sínodo, 
animador do canto, leitor da Palavra de Deus.  
 

(As leituras são feitas pela Bíblia e os cânticos por este livro 
ou outros cânticos que se saibam). 

 
Símbolos: Megafone, Poster com o Rosto de Cristo, Bíblia, GPS. 
 
Ambientação (Presidente): Convocado pelo papa Bento XVI, realizou-se em 
Roma, em Outubro de 2008, o Sínodo dos Bispos sobre «A Palavra de Deus na vida 
e na missão da Igreja». Nos últimos dias do Sínodo, os Padres sinodais dirigiram 
uma Mensagem ao Povo de Deus. Podemos enunciar assim cada uma das suas 
quatro partes: 
A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai. 
A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo. 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja. 
A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão. 
A partir desta Mensagem ao Povo de Deus queremos viver um tempo de 
celebração, em ordem a deixarmos que o Espírito do Senhor nos transforme em 
discípulos dóceis da Palavra de Deus e em apóstolos corajosos da Boa-Nova de 
Jesus Cristo. 
 
I. A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 

1) Símbolo: Megafone 
 
2) Leitura bíblica: Do livro do Génesis: Gn 1,1-5.26-27 

Depois de um tempo de silêncio para interiorização da Palavra,  
o Presidente proclama e a Assembleia repete: 

A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
 
3) Da Mensagem do Sínodo; «A Criação nasce de uma palavra que vence o 
nada e cria o ser. Temos, assim, uma primeira revelação "cósmica", que faz com 
que a criação se assemelhe a uma imensa página aberta diante de toda a 
humanidade, que nela pode ler uma mensagem do Criador. (n° 1) 
A Palavra divina também está na raiz da história humana. 
O homem e a mulher, que são "imagem e semelhança de Deus" e que por isso 
levam em si a marca divina, podem entrar em diálogo com o seu Criador. (n° 2) 
No centro da nossa fé não está apenas um livro, mas uma história de salvação e 
uma pessoa, Jesus Cristo, Palavra de Deus feita carne, homem, história.» (n° 3) 
 
4) Reflexão (Presidente): O Deus da Bíblia toma sempre a iniciativa: ama, 
intervém, fala... A Bíblia apresenta-nos o testemunho de homens e mulheres que 
responderam à Voz do Senhor e acolheram o seu projecto de amor e salvação: 
- O jovem Samuel respondeu à voz do Senhor que, de noite, o interpelava: «Fala, 
Senhor; o teu servo escuta!» (l Sm 3,10) 
-  O profeta Isaías passa de uma atitude de temor a uma total disponibilidade: 
«Eis-me aqui, envia-me.» (Is 6,8) 
- A jovem Maria de Nazaré entrega-se confiadamente: «Eis a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra.» (Lc 1,38) A Bíblia apresenta-nos também 
um povo inteiro a acolher a proposta da aliança por parte do Deus do Êxodo: 
«Tudo o que o Senhor disse, nós o faremos.» (Ex 19,8) 
Há 800 anos, Francisco de Assis descobriu que a sua Vida, assim como a Vida e a 
Regra de todos os seus seguidores é viver o Evangelho de Jesus Cristo. 
Mais perto de nós, nos anos 50, o carismático capuchinho frei Inácio de Vegas, 
antecipando-se à grande revolução do Concílio Vaticano II, percorreu Portugal de 
lês a lês, incentivando a todos a dar o primeiro lugar à Palavra de Deus. Repetia 
constantemente: «Mais Palavra de Deus e menos palavras dos homens.» 
Hoje, temos a missão de escutar a VOZ do Senhor na Bíblia; nos sinais e lugares 
do nosso tempo; nas alegrias e esperanças, nas tristezas e angústias das pessoas 
do nosso tempo, sobretudo dos mais empobrecidos; no sacrário íntimo da nossa 
consciência. 
O Salmista lança-nos o premente desafio: «Hoje se escutardes a VOZ do Senhor, 
não fecheis os vossos corações.» (SI 95,7-8) 
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Depois de breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
 
5) Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (Refrão e 1a estrofe / pág. 2); 
ou: Fala, Senhor, pela Bíblia (PV 43). 
 
6) Oração (Presidente): Pai de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso 
amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, 
purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa 
glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. (Oração colecta do Domingo II da 
Quaresma) 
 
II. A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo 
(O Presidente proclama. Assembleia repete) 
 

Símbolo: Poster com o rosto de Cristo 
 
2) Leitura bíblica: Do Evangelho segundo S. João: Jo 14,1.4-10 

Depois de um tempo de silêncio para interiorização da Palavra, 
o Presidente proclama e a Assembleia repete: 

A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo. 
 
3) Da Mensagem do Sínodo: "O Verbo, a Palavra fez-Se carne" (Jo 1,14). Este é 
o ápice não apenas dessa jóia poética e teológica que é o prólogo do Evangelho de 
João, mas é o próprio coração da fé cristã. A Palavra eterna e divina entra no 
espaço e no tempo e assume um rosto e uma identidade humana. 
Cristo é "o Verbo que está junto de Deus e é Deus", é "a imagem do Deus invisível, 
gerado antes de toda a criatura" (Cl 1,15); mas é também Jesus de Nazaré que 
caminha pelas estradas de uma província marginal do império romano, que fala 
uma língua local, que revela os traços de um povo, o hebraico, e da sua cultura. O 
Jesus Cristo real é, portanto, carne frágil e mortal, é história e humanidade, mas é 
também glória, divindade, mistério: Aquele que nos revelou o Deus que nunca 
ninguém viu (cf. Jo l, 18). O Filho de Deus continua a sê-lo, mesmo naquele 
cadáver depositado no sepulcro, e a ressurreição é disso o testemunho vivo e 
eficaz. (n° 4) 
 
4) Reflexão (Presidente): Ao terminar o Grande Jubileu do Ano 2000, o papa João 
Paulo II entregou-nos a Carta Apostólica «Novo Millennio Ineunte». No segundo 
capítulo apresenta-nos «Um Rosto a contemplar». E fala-nos do Rosto de Jesus de 
Nazaré, que assume a causa do Homem, percorrendo cidades e aldeias a anunciar 
o Reino do Pai e compadecendo-se dos pobres e excluídos; o Rosto do Filho, em 

comunhão permanente com o Pai, e procurando sempre e em tudo fazer o que é 
da vontade do Pai; o Rosto doloroso, que assume o sofrimento e a cruz dos 
sofredores de todos os tempos, oferecendo a sua vida pela salvação de todos; e o 
Rosto do 
Ressuscitado, que somos convidados a contemplar e a mostrar às pessoas do 
nosso tempo: o Rosto de um Cristo vivo e glorioso, animador da festa e da 
esperança no coração das pessoas e dos povos. Nos inícios da sua conversão, 
Francisco de Assis dá de caras com o Crucifixo na igrejinha de São Damião. Um 
Cristo vivo, de olhos grandes e abertos, a desafiar a quantos ousam contemplá-lo, 
olhos nos olhos. Esse encontro marcou definitivamente a sua paixão por Cristo e 
pela sua Palavra. 
Numa festa em Jerusalém, uns peregrinos gregos pedem ao apóstolo Filipe: «Nós 
queremos ver Jesus!» (Jo 12,21). Os nossos contemporâneos pedem-nos, de 
muitos modos, que lhes mostremos Jesus, que em nosso rosto e na nossa vida 
resplandeça o rosto, a vida e as opções de Cristo. 
 
Depois de um breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo 
 
5)  Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (2a estrofe e Refrão / pág. 2 
); Jesus Cristo, Profeta (PV 62) 
6)  Oração (Presidente): Pai santo, Vós nos destes o vosso Filho Jesus Cristo, 
como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres 
e humildes, os doentes e os pecadores e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. 
Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da 
justiça e da paz, para que em todas as pessoas se renove a esperança do mundo 
novo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. (Da Oração Eucarística V/D) 
 
III. A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 
Símbolo: Bíblia (aberta) 
 
Leitura bíblica: Do Evangelho segundo S. Mateus: Mt 7,24-27 n Depois de 
um tempo de silêncio para interiorização da Palavra, o Presidente proclama e a 
Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja 
 
3) Da Mensagem do Sínodo: «Como a sabedoria divina no Antigo "estamento 
tinha edificado a sua habitação na cidade dos homens e das mulheres, apoiando-a 
em sete colunas (cf. Pr 9, 1), assim também a Palavra de Deus tem uma sua casa 
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Depois de breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é uma VOZ: a Voz do Pai 
 
5) Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (Refrão e 1a estrofe / pág. 2); 
ou: Fala, Senhor, pela Bíblia (PV 43). 
 
6) Oração (Presidente): Pai de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso 
amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, 
purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa 
glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. (Oração colecta do Domingo II da 
Quaresma) 
 
II. A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo 
(O Presidente proclama. Assembleia repete) 
 

Símbolo: Poster com o rosto de Cristo 
 
2) Leitura bíblica: Do Evangelho segundo S. João: Jo 14,1.4-10 

Depois de um tempo de silêncio para interiorização da Palavra, 
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A Palavra de Deus é um ROSTO: o Rosto de Jesus Cristo. 
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comunhão permanente com o Pai, e procurando sempre e em tudo fazer o que é 
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e humildes, os doentes e os pecadores e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. 
Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da 
justiça e da paz, para que em todas as pessoas se renove a esperança do mundo 
novo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. (Da Oração Eucarística V/D) 
 
III. A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 
Símbolo: Bíblia (aberta) 
 
Leitura bíblica: Do Evangelho segundo S. Mateus: Mt 7,24-27 n Depois de 
um tempo de silêncio para interiorização da Palavra, o Presidente proclama e a 
Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja 
 
3) Da Mensagem do Sínodo: «Como a sabedoria divina no Antigo "estamento 
tinha edificado a sua habitação na cidade dos homens e das mulheres, apoiando-a 
em sete colunas (cf. Pr 9, 1), assim também a Palavra de Deus tem uma sua casa 
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no Novo Testamento: é a Igreja que tem o seu modelo na comunidade-mãe de 
Jerusalém. Lucas, nos Actos dos Apóstolos (2,42), traça-lhe a arquitectura baseada 
em quatro colunas ideais: "Eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na 
comunhão fraterna, na fracção do pão e nas orações". (n° 6) 
Temos, antes de tudo, o ensino dos apóstolos, a pregação da Palavra de Deus. 
O apóstolo Paulo adverte-nos de que "a fé nasce da escuta da palavra de Cristo 
(Rm 10, 17). (n° 7) A segunda coluna que sustém a Igreja, a casa da Palavra 
divina é a fracção do pão. A cena de Emaús (cf. Lc 24, 13-35) reproduz o que 
acontece todos os dias nas nossas igrejas. Esta é a obra suprema de Cristo que se 
oferece como alimento no seu corpo imolado, é a fonte e o vértice da vida e da 
missão da Igreja. (n° 8) 
O terceiro pilar do edifício espiritual da Igreja, a casa da Palavra, é constituído 
pelas orações, entrelaçadas por "salmos, hinos e cânticos espirituais" (Cl 3, 16). 
Juntamente com a Liturgia das Horas e as celebrações comunitárias da Palavra, a 
tradição introduziu a prática da Lectio divina, leitura orante no Espírito Santo, 
capaz de abrir ao crente o tesouro da Palavra de Deus e de criar o encontro com 
Cristo. (n° 9) 
A última coluna que sustém a Igreja, a casa da Palavra é a comunhão fraterna. 
A escuta autêntica é fazer florescer na vida a justiça e o amor, é oferecer na 
existência e na sociedade um testemunho na linha do apelo dos profetas, que 
constantemente unia Palavra de Deus e vida, fé e rectidão, culto e compromisso 
social. (n° 10) 
 
4) Reflexão (Presidente): A Igreja nasce e vive da Palavra de Deus, que é o 
coração da Igreja. Com a sua Palavra, Deus ampara e dá força à Igreja ao longo 
de toda a sua história; a Palavra de Deus é o centro e a fonte donde se nutrem a 
teologia, a espiritualidade e a vida pastoral. 
No dia 17 de Junho de 2007, o papa Bento XVI viveu uma jornada de peregrinação 
em Assis. No seu Discurso aos jovens, aprofundou o encontro de Francisco com o 
Cristo de São Damião: «Francisco tornou-se cada vez mais capaz de fixar o seu 
olhar no rosto de Cristo e de ouvir a sua voz. Foi naquele momento que c Crucifixo 
de São Damião lhe dirigiu a palavra, chamando-o pare uma missão ousada: 
"Francisco, vai e repara a minha casa que como vês, está quase em ruína" (2 Cel 
10). 
É a imagem de Cristo Crucificado-Ressuscitado, vida da Igreja, que nos fala a nós 
se estamos atentos, como há dois mil anos falou aos seus apóstolos e há 
oitocentos anos falou a Francisco. A Igreja vive continuamente deste encontro. 
Do Crucifixo de São Damião, Francisco recebeu a indicação de reparar a casa de 
Cristo, que é precisamente a Igreja. A cada um de nós, Cristo diz: "Vai, repara a 

minha casa.» H Depois de um breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia 
repete: 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja. 
 
5)  Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (3a estrofe e Refrão / pág.2); 
ou: Todos os crentes (PV 96) 
 
6)  Oração (Presidente): Pai de bondade, concedei à vossa Igreja que, reunida 
pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa 
vontade num só coração e numa só alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
(Oração colecta da Quarta-feira da 7a Semana da Páscoa) 
 
 
 
IV. A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 
Símbolo: GPS 
 
2)  Leitura bíblica: Do Evangelho de S. Mateus: Mt 28,18-20 H Depois de um 
tempo de silêncio para interiorização da Palavra, o Presidente proclama e a 
Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão 
 
3)  Da Mensagem do Sínodo: «A Palavra de Deus "sai" da sua casa, o templo, e 
encaminha-se pelas estradas do mundo para encontrar a grande peregrinação que 
os povos da terra empreenderam em busca da verdade, da justiça e da paz. 
Toda a Bíblia está permeada de apelos a "não calar", a "gritar com força", a 
"anunciar a Palavra oportuna e inoportunamente", a ser sentinelas que rompem o 
silêncio da indiferença. (n° 10) 
A comunicação estende-se hoje por uma rede que envolve todo o globo. A voz 
da Palavra divina deve ressoar também através da rádio, das artérias informativas 
da Internet, dos canais de difusão virtual on Une, dos CD, dos DVD, dos "ipods" 
(MP3), etc.; deve aparecer nos ecrãs da televisão e do cinema, na imprensa, nos 
eventos culturais e sociais. (n° 11) 
A família é um espaço fundamental para nele entrar a Palavra de Deus. Cada casa 
deverá ter a sua Bíblia, lê-la e rezar com ela. (n° 12) 
O cristão tem a missão de anunciar esta palavra divina de esperança, através da 
sua partilha com os pobres e os que sofrem, através do testemunho da sua fé 
no Reino de verdade e de vida, de justiça, de amor e de paz. (n° 13) 
 



95

no Novo Testamento: é a Igreja que tem o seu modelo na comunidade-mãe de 
Jerusalém. Lucas, nos Actos dos Apóstolos (2,42), traça-lhe a arquitectura baseada 
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(Rm 10, 17). (n° 7) A segunda coluna que sustém a Igreja, a casa da Palavra 
divina é a fracção do pão. A cena de Emaús (cf. Lc 24, 13-35) reproduz o que 
acontece todos os dias nas nossas igrejas. Esta é a obra suprema de Cristo que se 
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pelas orações, entrelaçadas por "salmos, hinos e cânticos espirituais" (Cl 3, 16). 
Juntamente com a Liturgia das Horas e as celebrações comunitárias da Palavra, a 
tradição introduziu a prática da Lectio divina, leitura orante no Espírito Santo, 
capaz de abrir ao crente o tesouro da Palavra de Deus e de criar o encontro com 
Cristo. (n° 9) 
A última coluna que sustém a Igreja, a casa da Palavra é a comunhão fraterna. 
A escuta autêntica é fazer florescer na vida a justiça e o amor, é oferecer na 
existência e na sociedade um testemunho na linha do apelo dos profetas, que 
constantemente unia Palavra de Deus e vida, fé e rectidão, culto e compromisso 
social. (n° 10) 
 
4) Reflexão (Presidente): A Igreja nasce e vive da Palavra de Deus, que é o 
coração da Igreja. Com a sua Palavra, Deus ampara e dá força à Igreja ao longo 
de toda a sua história; a Palavra de Deus é o centro e a fonte donde se nutrem a 
teologia, a espiritualidade e a vida pastoral. 
No dia 17 de Junho de 2007, o papa Bento XVI viveu uma jornada de peregrinação 
em Assis. No seu Discurso aos jovens, aprofundou o encontro de Francisco com o 
Cristo de São Damião: «Francisco tornou-se cada vez mais capaz de fixar o seu 
olhar no rosto de Cristo e de ouvir a sua voz. Foi naquele momento que c Crucifixo 
de São Damião lhe dirigiu a palavra, chamando-o pare uma missão ousada: 
"Francisco, vai e repara a minha casa que como vês, está quase em ruína" (2 Cel 
10). 
É a imagem de Cristo Crucificado-Ressuscitado, vida da Igreja, que nos fala a nós 
se estamos atentos, como há dois mil anos falou aos seus apóstolos e há 
oitocentos anos falou a Francisco. A Igreja vive continuamente deste encontro. 
Do Crucifixo de São Damião, Francisco recebeu a indicação de reparar a casa de 
Cristo, que é precisamente a Igreja. A cada um de nós, Cristo diz: "Vai, repara a 

minha casa.» H Depois de um breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia 
repete: 
A Palavra de Deus é uma CASA: a Casa da Igreja. 
 
5)  Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (3a estrofe e Refrão / pág.2); 
ou: Todos os crentes (PV 96) 
 
6)  Oração (Presidente): Pai de bondade, concedei à vossa Igreja que, reunida 
pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa 
vontade num só coração e numa só alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
(Oração colecta da Quarta-feira da 7a Semana da Páscoa) 
 
 
 
IV. A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão 
(O Presidente proclama. A Assembleia repete) 
Símbolo: GPS 
 
2)  Leitura bíblica: Do Evangelho de S. Mateus: Mt 28,18-20 H Depois de um 
tempo de silêncio para interiorização da Palavra, o Presidente proclama e a 
Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão 
 
3)  Da Mensagem do Sínodo: «A Palavra de Deus "sai" da sua casa, o templo, e 
encaminha-se pelas estradas do mundo para encontrar a grande peregrinação que 
os povos da terra empreenderam em busca da verdade, da justiça e da paz. 
Toda a Bíblia está permeada de apelos a "não calar", a "gritar com força", a 
"anunciar a Palavra oportuna e inoportunamente", a ser sentinelas que rompem o 
silêncio da indiferença. (n° 10) 
A comunicação estende-se hoje por uma rede que envolve todo o globo. A voz 
da Palavra divina deve ressoar também através da rádio, das artérias informativas 
da Internet, dos canais de difusão virtual on Une, dos CD, dos DVD, dos "ipods" 
(MP3), etc.; deve aparecer nos ecrãs da televisão e do cinema, na imprensa, nos 
eventos culturais e sociais. (n° 11) 
A família é um espaço fundamental para nele entrar a Palavra de Deus. Cada casa 
deverá ter a sua Bíblia, lê-la e rezar com ela. (n° 12) 
O cristão tem a missão de anunciar esta palavra divina de esperança, através da 
sua partilha com os pobres e os que sofrem, através do testemunho da sua fé 
no Reino de verdade e de vida, de justiça, de amor e de paz. (n° 13) 
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4)  Reflexão (Presidente): A Igreja nasceu do anúncio da Palavra de Deus e vive 
para anunciar a Palavra de Deus. A missão evangelizadora é a razão mais profunda 
da sua existência. A Igreja ou é missionária, ou não é a Igreja de Jesus Cristo. 
Francisco de Assis foi o primeiro Fundador a enviar os seus Irmãos em missão 
pelos quatro cantos do mundo. Quando a Igreja se empenhava em organizar as 
Cruzadas, ele próprio parte para o Oriente e vai ao encontro do Sultão, com as 
armas evangélicas da fraternidade universal, da mansidão e da paz. 
Pelo Baptismo, somos um Povo de Profetas e Missionários, chamados a viver e a 
anunciar com audácia e criatividade a Palavra do Senhor. 
D Depois de um breve silêncio, o Presidente proclama e a Assembleia repete: 
A Palavra de Deus é um CAMINHO: o Caminho da Missão 
 
5)  Oração (Presidente): Pai Santo, que na vossa misericórdia infinita, quereis que 
todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, vede como é grande a 
vossa messe e enviai-lhe operários, para que seja anunciado o Evangelho a toda a 
criatura e o vosso povo, reunido pela palavra da vida, siga o caminho da salvação e 
da caridade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen, (Oração colecta da Missa pela 
Evangelização dos povos) 
 
6)  Cântico: Hino «Palavra de Deus: Vida e Missão» (4a estrofe e Refrão / pág. 2); 
ou: Ide por todo o mundo (PV 48) 
frei Acílio Mendes, ofmcap. 
 

 

8.2. “SÓ TU, SENHOR, TENS PALAVRAS DE VIDA” 
 

Cântico (CD “Água Viva”- Cânticos para rezar) - João 6, 68 
 
Senhor, Tu tens palavras de vida  (bis) 
E diz-me a quem irei, a quem buscarei ? 
E diz-me onde irei sem Ti 
Diz-me a quem irei, a quem buscarei e diz-me onde irei,  
se Tu tens palavras de vida, 
e diz-me onde irei ou a quem irei, e diz-me onde irei sem Ti, 
Tu tens palavras de vida ! 
E diz-me onde irei, ou a quem buscarei ? 
E diz-me onde irei, para onde escaparei ? 
E diz-me a quem buscarei, se Tu tens palavras de vida 
e diz-me a quem irei sem Ti ? 
Uh ! Uh !  Uh ! Uh !  Uh ! Uh !  Uh ! Uh !                                                                             
Senhor, Tu tens palavras de vida   
Senhor, Tu tens palavras de amor !     
Diz-me a quem irei, a quem buscarei e diz-me onde irei sem Ti ?  
Diz-me a quem irei, a quem buscarei ? 
E diz-me onde irei,  se Tu tens palavras de vida! 
e diz-me onde irei ?   Onde irei sem Ti  ? 
Uh ! Uh !  Uh ! Uh !                                            
 
Oração pessoal                                                                                                                     
                                             

1. Depois de escutar a canção, fala com o Senhor... 
2. Pensa no poder da palavra humana. Quantas vezes te deu vida, amor, 

paz, alegria, uma palavra amiga, profunda, verdadeira ?... 
3. E pensa também na debilidade da palavra humana... Quanto mal 

provocam algumas palavras!  Quanta mentira pode haver numa palavra 
humana !... 
- Quantas vezes quiseste expressar o que és e o que vives e as palavras 
não conseguiram traduzir o que verdadeiramente querias comunicar, com 
a intensidade que querias dizer? 
- Quantas vezes quiseste chegar com a palavra ao coração de uma pessoa 
e não conseguiste ...?     

4. Olha a criação: contempla o ser humano, o único a ser capaz de dizer 
palavras. 
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Oração pessoal                                                                                                                     
                                             

1. Depois de escutar a canção, fala com o Senhor... 
2. Pensa no poder da palavra humana. Quantas vezes te deu vida, amor, 

paz, alegria, uma palavra amiga, profunda, verdadeira ?... 
3. E pensa também na debilidade da palavra humana... Quanto mal 

provocam algumas palavras!  Quanta mentira pode haver numa palavra 
humana !... 
- Quantas vezes quiseste expressar o que és e o que vives e as palavras 
não conseguiram traduzir o que verdadeiramente querias comunicar, com 
a intensidade que querias dizer? 
- Quantas vezes quiseste chegar com a palavra ao coração de uma pessoa 
e não conseguiste ...?     

4. Olha a criação: contempla o ser humano, o único a ser capaz de dizer 
palavras. 
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5. Volta a escutar a canção e medita na Palavra Divina, descobre a sua 
riqueza, o seu poder, vê em Cristo a Palavra Encarnada, que Deus tinha 
que dizer ao mundo... 

 
Uma actividade 

1. Escolhe em Grupo (ou individualmente) 10 a 20 palavras que 
consideras mais importantes para o grupo ou para ti, partilhando com os 
outros ou pensando para ti o seu significado e a sua importância. 

2. Escreve ou repara quais as palavras que devemos abolir do vocabulário, 
deixar de usar, porque servem de veículo para o mal. 

3. Escutar novamente a canção e (individualmente ou em grupo) reflectir 
sobre o que diz a Palavra de Deus, na letra do canto. 

4. Reparemos como a palavra divina sai ao encontro do Homem, 
transformando-se em humana sem perdera sua divindade; como toda a 
Bíblia é um sair da Palavra de Deus que busca o Homem. 

 
Conhecer a Palavra 
Cristo é a Palavra de Deus, o Verbo encarnado. 
Descobrimos, nas seguintes citações algumas características da Palavra de Deus: 

− Jo. 1, 1 – Palavra de Deus 
− Act. 6,7 – Por ser humana cresce e desenvolve-se 
− Ef. 6, 17 – É a espada do Espírito, a arma de um Deus que luta contra o 

mal 
− 2Tim. 2, 9 – Não se pode deter ou algemar 
− Jo. 1, 1 – Transcende tudo, mas podemos tocá-la e experimentá-la. 
− 1Pedro 1, 23 – É como uma mãe que gera e regenera    
− 2Cor.5, 19 – É uma grande embaixadora e reconciliadora 
− Heb. 4, 12 – Está viva e a sua acção é eficaz 
− Mat. 4, 4 – É um alimento essencial para a vida do Homem.    

 
Reparemos como a Palavra de Deus, sendo poderosa, mas à mercê da vontade do 
Homem, este pode aceitá-la ou rejeitá-la: 

− Mc 4, 18 – Podem-na afogar 
− Lc. 8, 12 – Podem afastá-la de mim e fazer com que a perca  
− Lc. 14, 16-20 – Pode-se recusar 
− Mat. 13, 53-58 – Pode-se menosprezá-la e sobrepor-lhe outras coisas 

 
Jesus usava palavras para chamar alguém 

 – Jo. 1, 39 – Vinde e podereis vê-lo 
 – Mc. 1, 17 – Vinde comigo 

 – Lc. 5,  27 – Segui-me 
 – Lc. 5, 10 – Não temas, agora serás pescador de Homens   
 – Lc. 18, 22 – Uma coisa ainda te falta!... depois vem e segue-me ! 
 – Act. 9, 4 – Saulo ! Saulo ! Porque me persegues ? 

 
Terminar com a canção. 
 
 

8.3. DEUS PRECISA DO TEU MINISTÉRIO 
 

Introdução: 
Ao nascer, é demasiado cedo para pensar em Deus; 
na juventude, com o buliço, a aventura e a euforia, 
é difícil pensar em Deus; 
ao casar, é-se demasiado feliz para pensar em Deus; 
na meia idade, com o trabalho, 
fica-se demasiado ocupado para pensar em Deus; 
na velhice, está-se demasiado cansado para pensar em Deus; 
e, ao morrer, já é demasiado tarde para pensar em Deus. 
Mas nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós, 
porque a Messe é grande e os trabalhadores são poucos. 
 
Entrada: "A Messe é grande". 
(Pode passar-se o diaporama: "Cristo precisa de ti") 
 
Leitor: Do Evangelho de São Mateus: 
«Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, baptizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. 
E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28,19-20). 
 
Voz: Por este mandato de Cristo, todos sois enviados, todos sois apóstolos do 
Evangelho. 
 
Todos: Todos somos enviados! 
Todos somos apóstolos do Evangelho. 
 
(Jograls: Rápido) 
1.Eu não posso! 
2. Eu não quero! 
3.Eu não tenho tempo... 
4. Eu não tenho jeito! 
5.Eu vou estudar o assunto... (Silêncio) 
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5. Volta a escutar a canção e medita na Palavra Divina, descobre a sua 
riqueza, o seu poder, vê em Cristo a Palavra Encarnada, que Deus tinha 
que dizer ao mundo... 

 
Uma actividade 

1. Escolhe em Grupo (ou individualmente) 10 a 20 palavras que 
consideras mais importantes para o grupo ou para ti, partilhando com os 
outros ou pensando para ti o seu significado e a sua importância. 

2. Escreve ou repara quais as palavras que devemos abolir do vocabulário, 
deixar de usar, porque servem de veículo para o mal. 

3. Escutar novamente a canção e (individualmente ou em grupo) reflectir 
sobre o que diz a Palavra de Deus, na letra do canto. 

4. Reparemos como a palavra divina sai ao encontro do Homem, 
transformando-se em humana sem perdera sua divindade; como toda a 
Bíblia é um sair da Palavra de Deus que busca o Homem. 

 
Conhecer a Palavra 
Cristo é a Palavra de Deus, o Verbo encarnado. 
Descobrimos, nas seguintes citações algumas características da Palavra de Deus: 

− Jo. 1, 1 – Palavra de Deus 
− Act. 6,7 – Por ser humana cresce e desenvolve-se 
− Ef. 6, 17 – É a espada do Espírito, a arma de um Deus que luta contra o 

mal 
− 2Tim. 2, 9 – Não se pode deter ou algemar 
− Jo. 1, 1 – Transcende tudo, mas podemos tocá-la e experimentá-la. 
− 1Pedro 1, 23 – É como uma mãe que gera e regenera    
− 2Cor.5, 19 – É uma grande embaixadora e reconciliadora 
− Heb. 4, 12 – Está viva e a sua acção é eficaz 
− Mat. 4, 4 – É um alimento essencial para a vida do Homem.    

 
Reparemos como a Palavra de Deus, sendo poderosa, mas à mercê da vontade do 
Homem, este pode aceitá-la ou rejeitá-la: 

− Mc 4, 18 – Podem-na afogar 
− Lc. 8, 12 – Podem afastá-la de mim e fazer com que a perca  
− Lc. 14, 16-20 – Pode-se recusar 
− Mat. 13, 53-58 – Pode-se menosprezá-la e sobrepor-lhe outras coisas 

 
Jesus usava palavras para chamar alguém 

 – Jo. 1, 39 – Vinde e podereis vê-lo 
 – Mc. 1, 17 – Vinde comigo 

 – Lc. 5,  27 – Segui-me 
 – Lc. 5, 10 – Não temas, agora serás pescador de Homens   
 – Lc. 18, 22 – Uma coisa ainda te falta!... depois vem e segue-me ! 
 – Act. 9, 4 – Saulo ! Saulo ! Porque me persegues ? 

 
Terminar com a canção. 
 
 

8.3. DEUS PRECISA DO TEU MINISTÉRIO 
 

Introdução: 
Ao nascer, é demasiado cedo para pensar em Deus; 
na juventude, com o buliço, a aventura e a euforia, 
é difícil pensar em Deus; 
ao casar, é-se demasiado feliz para pensar em Deus; 
na meia idade, com o trabalho, 
fica-se demasiado ocupado para pensar em Deus; 
na velhice, está-se demasiado cansado para pensar em Deus; 
e, ao morrer, já é demasiado tarde para pensar em Deus. 
Mas nós precisamos de Deus e Deus precisa de nós, 
porque a Messe é grande e os trabalhadores são poucos. 
 
Entrada: "A Messe é grande". 
(Pode passar-se o diaporama: "Cristo precisa de ti") 
 
Leitor: Do Evangelho de São Mateus: 
«Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, baptizando-os em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. 
E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28,19-20). 
 
Voz: Por este mandato de Cristo, todos sois enviados, todos sois apóstolos do 
Evangelho. 
 
Todos: Todos somos enviados! 
Todos somos apóstolos do Evangelho. 
 
(Jograls: Rápido) 
1.Eu não posso! 
2. Eu não quero! 
3.Eu não tenho tempo... 
4. Eu não tenho jeito! 
5.Eu vou estudar o assunto... (Silêncio) 
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Voz: Senhor, se tu viesses hoje à terra, 
se nos dissesses pela tua própria boca que precisavas de nós, será que, então, 
seríamos capazes de Te colocar em primeiro lugar? Onde estás Tu na minha vida, 
Senhor? Em que lugar Te coloquei? Em primeiro, em segundo, em terceiro?... Em 
último lugar? 
 

(Silêncio) 
 

Leitor: Do Evangelho de São Mateus: 
«Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar 
o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim» (Mt 10,37). 
 

(Silêncio) 
 

(Jograis: introspectivo) 
1. Porquê eu, Senhor? 
2. Porquê eu, Senhor? 
3. Porquê eu, Senhor? 
4. Porquê eu, se quase não sei falar? Eu não estudei, Senhor... 
5. Porquê eu, Senhor? 
 

Leitor: Do livro de profeta Jeremias: 
«A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: "Antes de te haver formado no 
ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te 
consagrei e te constituí profeta das nações". E eu respondi: "Ah! Senhor Deus, eu 
não sei falar, pois ainda sou um jovem". Mas o Senhor replicou-me: "Não digas: 
sou um jovem, pois irás aonde Eu te enviar e dirás tudo o que Eu te mandar; não 
terás medo, pois Eu estou contigo"» (Jr 1,4-8). 
(Silêncio) 
1. Como posso eu ser anunciador, se ainda mal Te conheço, Senhor? 
2. Como posso espalhar a Boa-Nova, se não entendo tantas partes da Bíblia? 
3. Os meus lábios são impuros, como queres que vá em teu nome, Senhor? 
4. Senhor, é melhor chamares alguém mais capaz do que eu. 
5. Se me purificares, eu vou, Senhor! 
 
Leitor: Do livro do Profeta Isaías: 
«Um dos serafins voou na minha direcção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha 
tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e disse: "Repara bem, isto 
tocou os teus lábios, foi afastada a tua culpa, e apagado o teu pecado!" Então, 
ouvi a voz do Senhor que dizia: "Quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro?" 
Então eu disse: "Eis-me aqui, envia-me"» (Is 6,6-8). 
 
(Cântico: "Eis-me aqui, Senhor") 

Oração: 
Deus Pai, da nossa pobreza aceita a oferta de tudo o que somos. 
Faz-nos teus no pensar, no agir e no ser. 
Levanta-nos do nosso pó e transforma-nos em arautos do teu Evangelho. 
Dá-nos ouvidos atentos para Te escutar, 
olhos quentes para Te reconhecer, 
mãos afáveis para Te tocar e lábios puros para Te anunciar. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: CONFIANÇA] 
 

Voz: Não podemos confiar só nas nossas próprias forças. 
De que seremos nós capazes sem a ajuda de Deus? (Pausa) 
Nesta tarefa de anunciar o Evangelho, a primeira atitude do discípulo 
é a CONFIANÇA, semelhante à de Maria, 
a qual se fez serva do Senhor: 
 

Leitor: Do Evangelho de São Lucas: 
«Disse-lhe o anjo: "Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus". [...] 

Maria disse, então: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra". E o anjo retirou-se de junto dela... Por aqueles dias, Maria pôs-se a 
caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou 
em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre". [...] "Feliz de ti que acreditaste, porque se vai 
cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor"» (Lc 1,30.38-42.45). 

 
1. Maria era ainda muito jovem quando entregou a sua vida ao serviço da causa de 

Deus. 
2. Colocou toda a confiança nas palavras que o anjo lhe transmitiu, por isso, é para 

nós exemplo de prontidão e confiança. 
3. Que teríamos dito nós ao anjo? Seríamos capazes de confiar nos planos de 

Deus? 
1,2,3,4 e 5. Seremos capazes de confiar? 
 

(Silêncio) 
 

4. Quem confia no Senhor, como Maria, vence! Porque Deus está sempre com ele 
e nunca o abandonará! (cf. Dt 4,31; 31,6.8; SI 37,28) 
5. A confiança é a atitude dos que se deixam fortalecer pela Palavra de Deus e pela 
força do seu Espírito. 
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Voz: Senhor, se tu viesses hoje à terra, 
se nos dissesses pela tua própria boca que precisavas de nós, será que, então, 
seríamos capazes de Te colocar em primeiro lugar? Onde estás Tu na minha vida, 
Senhor? Em que lugar Te coloquei? Em primeiro, em segundo, em terceiro?... Em 
último lugar? 
 

(Silêncio) 
 

Leitor: Do Evangelho de São Mateus: 
«Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar 
o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim» (Mt 10,37). 
 

(Silêncio) 
 

(Jograis: introspectivo) 
1. Porquê eu, Senhor? 
2. Porquê eu, Senhor? 
3. Porquê eu, Senhor? 
4. Porquê eu, se quase não sei falar? Eu não estudei, Senhor... 
5. Porquê eu, Senhor? 
 

Leitor: Do livro de profeta Jeremias: 
«A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: "Antes de te haver formado no 
ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te 
consagrei e te constituí profeta das nações". E eu respondi: "Ah! Senhor Deus, eu 
não sei falar, pois ainda sou um jovem". Mas o Senhor replicou-me: "Não digas: 
sou um jovem, pois irás aonde Eu te enviar e dirás tudo o que Eu te mandar; não 
terás medo, pois Eu estou contigo"» (Jr 1,4-8). 
(Silêncio) 
1. Como posso eu ser anunciador, se ainda mal Te conheço, Senhor? 
2. Como posso espalhar a Boa-Nova, se não entendo tantas partes da Bíblia? 
3. Os meus lábios são impuros, como queres que vá em teu nome, Senhor? 
4. Senhor, é melhor chamares alguém mais capaz do que eu. 
5. Se me purificares, eu vou, Senhor! 
 
Leitor: Do livro do Profeta Isaías: 
«Um dos serafins voou na minha direcção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha 
tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e disse: "Repara bem, isto 
tocou os teus lábios, foi afastada a tua culpa, e apagado o teu pecado!" Então, 
ouvi a voz do Senhor que dizia: "Quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro?" 
Então eu disse: "Eis-me aqui, envia-me"» (Is 6,6-8). 
 
(Cântico: "Eis-me aqui, Senhor") 

Oração: 
Deus Pai, da nossa pobreza aceita a oferta de tudo o que somos. 
Faz-nos teus no pensar, no agir e no ser. 
Levanta-nos do nosso pó e transforma-nos em arautos do teu Evangelho. 
Dá-nos ouvidos atentos para Te escutar, 
olhos quentes para Te reconhecer, 
mãos afáveis para Te tocar e lábios puros para Te anunciar. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: CONFIANÇA] 
 

Voz: Não podemos confiar só nas nossas próprias forças. 
De que seremos nós capazes sem a ajuda de Deus? (Pausa) 
Nesta tarefa de anunciar o Evangelho, a primeira atitude do discípulo 
é a CONFIANÇA, semelhante à de Maria, 
a qual se fez serva do Senhor: 
 

Leitor: Do Evangelho de São Lucas: 
«Disse-lhe o anjo: "Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus". [...] 

Maria disse, então: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra". E o anjo retirou-se de junto dela... Por aqueles dias, Maria pôs-se a 
caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou 
em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre". [...] "Feliz de ti que acreditaste, porque se vai 
cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor"» (Lc 1,30.38-42.45). 

 
1. Maria era ainda muito jovem quando entregou a sua vida ao serviço da causa de 

Deus. 
2. Colocou toda a confiança nas palavras que o anjo lhe transmitiu, por isso, é para 

nós exemplo de prontidão e confiança. 
3. Que teríamos dito nós ao anjo? Seríamos capazes de confiar nos planos de 

Deus? 
1,2,3,4 e 5. Seremos capazes de confiar? 
 

(Silêncio) 
 

4. Quem confia no Senhor, como Maria, vence! Porque Deus está sempre com ele 
e nunca o abandonará! (cf. Dt 4,31; 31,6.8; SI 37,28) 
5. A confiança é a atitude dos que se deixam fortalecer pela Palavra de Deus e pela 
força do seu Espírito. 
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Oração: 
Deus Pai, dá-nos a coragem 
de colocar a nossa vontade no teu regaço, 
como o fez Maria, nosso exemplo de confiança absoluta em Ti. 
Que o nosso sim de cada dia seja sempre sem medo, 
sem reservas, "sem" limites, sem pressas e sem interesses. 
Dá-nos a alegria de sermos teus anunciadores, 
para que a tua Palavra chegue cada vez mais longe e mais fundo, 
sobretudo no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e de 
todos os membros da nossa comunidade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: SERVIÇO] 
 

Voz: O enviado a anunciar a Palavra tem de ser um perito no SERVIÇO, que mais 
não é do que fazer aquilo que o próprio Jesus fez: é ser capaz de se dobrar 
perante todos e lavar os pés aos irmãos: 
 

Leitor: Do Evangelho de São João: 
«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. Deitou água na bacia e 
começou a lavar os pés aos discípulos e a enxuga-dos com a toalha que atara à 
cintura. [...] Depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a 
sentar-se à mesa e disse-lhes: "Compre-endeis o que vos fiz? Vós chamais-me 'o 

Mestre' e 'o Senhor1, 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"» (Jo 13,3-5.12-15). 
 
(Jograls: reflexivo) 
1. «Quem quiser ser o primeiro faça-se o último de todos» (Mc 9,35). 
2.  «Quem Me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me» (Mt 

16,24). 
3. «Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai...» (Mt 8,21) 
4. (Manifestando surpresa) fazer-se o último de todos?... Negar-se a si mesmo?... 

Deixar que os mortos sepultem os seus mortos? Não te entendo, Senhor... 
5. Duras são as tuas palavras, Senhor! São como aço para o nosso coração de 

pedra, mas o teu exemplo faz-nos ver que é perdendo a vida que a ganhamos 
(cf. Lc 17,33). 

1,2,3,4 e 5. (voz bem alta) Anunciar a Boa-Nova é tarefa da vida e não das 
palavras! 

Oração: 
Senhor Jesus, Tu que lavaste os pés aos teus discípulos, 
ensinando-os, com o exemplo, a tomar o último lugar, 
faz de nós verdadeiros discípulos teus, 
capazes de encontrar sempre o caminho da humildade e do serviço 
no anúncio do teu Evangelho. 
Que em cada manhã renasça em nós 
a vontade de ser como os pequeninos: 
simples, alegres, bondosos e mestres no serviço. 
Que jamais alguém que passe por nós, sobretudo as crianças, 
se sinta defraudado, por não ver os sinais do teu amor. 
Isto Te pedimos porque és Deus com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
[Cartaz: FÉ] 
 
Voz: A FÉ. Eis a atitude que nos faz próximos de Deus. Diz-nos São Tiago que sem 
fé, as nossas obras estão completamente mortas (cf. Tg 2,26). E que iremos nós 
anunciar, se não cremos naquilo que dizemos? O anúncio do Evangelho exige 
aquela fé que levou Pedro a dizer: «Tu és o Cristo». 
 

Leitor: Do Evangelho de São Marcos: 
«Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, 
fez aos discípulos esta pergunta: "Quem dizem os homens que Eu sou?" Disseram-
lhe: "João Baptista; outros, Elias; e outros, que és um dos profetas". "E vós, quem 
dizeis que Eu sou?", perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra, e disse: "Tu és o 
Cristo"» (Mc 8,27-29). 
 

1.  «Ide e fazei discípulos de todos os povos» (Mt 28,19). 
2.  Para por em acção este mandato de Jesus, a Igreja tem de se transformar em 
sinal vivo que aponta a direcção de Cristo, como fez Pedro. 
3.  Temos de ser testemunhas daquilo em que cremos. A testemunha aponta: Eis o 
Cristo! 
1,2,3,4 e 5. Eis o Cristo! 
4. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 
5. «Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (Act 4,20). 
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Oração: 
Deus Pai, dá-nos a coragem 
de colocar a nossa vontade no teu regaço, 
como o fez Maria, nosso exemplo de confiança absoluta em Ti. 
Que o nosso sim de cada dia seja sempre sem medo, 
sem reservas, "sem" limites, sem pressas e sem interesses. 
Dá-nos a alegria de sermos teus anunciadores, 
para que a tua Palavra chegue cada vez mais longe e mais fundo, 
sobretudo no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e de 
todos os membros da nossa comunidade. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: SERVIÇO] 
 

Voz: O enviado a anunciar a Palavra tem de ser um perito no SERVIÇO, que mais 
não é do que fazer aquilo que o próprio Jesus fez: é ser capaz de se dobrar 
perante todos e lavar os pés aos irmãos: 
 

Leitor: Do Evangelho de São João: 
«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. Deitou água na bacia e 
começou a lavar os pés aos discípulos e a enxuga-dos com a toalha que atara à 
cintura. [...] Depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a 
sentar-se à mesa e disse-lhes: "Compre-endeis o que vos fiz? Vós chamais-me 'o 

Mestre' e 'o Senhor1, 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"» (Jo 13,3-5.12-15). 
 
(Jograls: reflexivo) 
1. «Quem quiser ser o primeiro faça-se o último de todos» (Mc 9,35). 
2.  «Quem Me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me» (Mt 

16,24). 
3. «Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai...» (Mt 8,21) 
4. (Manifestando surpresa) fazer-se o último de todos?... Negar-se a si mesmo?... 

Deixar que os mortos sepultem os seus mortos? Não te entendo, Senhor... 
5. Duras são as tuas palavras, Senhor! São como aço para o nosso coração de 

pedra, mas o teu exemplo faz-nos ver que é perdendo a vida que a ganhamos 
(cf. Lc 17,33). 

1,2,3,4 e 5. (voz bem alta) Anunciar a Boa-Nova é tarefa da vida e não das 
palavras! 

Oração: 
Senhor Jesus, Tu que lavaste os pés aos teus discípulos, 
ensinando-os, com o exemplo, a tomar o último lugar, 
faz de nós verdadeiros discípulos teus, 
capazes de encontrar sempre o caminho da humildade e do serviço 
no anúncio do teu Evangelho. 
Que em cada manhã renasça em nós 
a vontade de ser como os pequeninos: 
simples, alegres, bondosos e mestres no serviço. 
Que jamais alguém que passe por nós, sobretudo as crianças, 
se sinta defraudado, por não ver os sinais do teu amor. 
Isto Te pedimos porque és Deus com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
[Cartaz: FÉ] 
 
Voz: A FÉ. Eis a atitude que nos faz próximos de Deus. Diz-nos São Tiago que sem 
fé, as nossas obras estão completamente mortas (cf. Tg 2,26). E que iremos nós 
anunciar, se não cremos naquilo que dizemos? O anúncio do Evangelho exige 
aquela fé que levou Pedro a dizer: «Tu és o Cristo». 
 

Leitor: Do Evangelho de São Marcos: 
«Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, 
fez aos discípulos esta pergunta: "Quem dizem os homens que Eu sou?" Disseram-
lhe: "João Baptista; outros, Elias; e outros, que és um dos profetas". "E vós, quem 
dizeis que Eu sou?", perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra, e disse: "Tu és o 
Cristo"» (Mc 8,27-29). 
 

1.  «Ide e fazei discípulos de todos os povos» (Mt 28,19). 
2.  Para por em acção este mandato de Jesus, a Igreja tem de se transformar em 
sinal vivo que aponta a direcção de Cristo, como fez Pedro. 
3.  Temos de ser testemunhas daquilo em que cremos. A testemunha aponta: Eis o 
Cristo! 
1,2,3,4 e 5. Eis o Cristo! 
4. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 
5. «Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (Act 4,20). 
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Oração: 
Deus, Pai de Bondade, 
que infundes em nossos corações o dom da fé e fazes de nós um povo, 
leva-nos a amar-Te cada vez mais, 
para que em nós cresça este dom e frutifique em boas obras, 
a fim de nos tornarmos autênticas testemunhas da tua Palavra 
e o teu Reino chegue até aos confins do mundo. 
Leva-nos a abraçar a tua Verdade com amor transbordante 
e, então, não mais seremos capazes de calar 
aquilo que vimos, ouvimos e acreditamos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: ENTREAJUDA] 
 

Voz: Jesus envia os Seus discípulos em missão dois a dois (cf. Mc 6,6b-7) 
como que a dizer-nos que é na ENTREAJUDA 
que se realiza o autêntico anúncio do Evangelho. 
A partilha dos diversos dons, 
que o Espírito suscita em cada um, 
deve ser um imperativo no coração de quem é enviado. 
Ninguém é indispensável, mas todos são necessários. 
 
Leitor: Da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios: 
«Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, 
apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. [...] Não 
pode o olho dizer à mão: "Não tenho necessidade de ti", nem tão pouco a cabeça 
dizer aos pés: "Não tenho necessidade de vós"» (l Cor 12,12.20). 
 
1. Tantas vezes queremos fazer tudo sozinhos... 
2. Quem trabalha só, não anuncia, mas cala a Boa-Nova! 
1. Tantas vezes somos obrigados a fazer tudo sozinhos... 
2. Quem não ajuda, não anuncia, mas cala a Boa-Nova! 
1. Muitas vezes é mais fácil fazer tudo sozinhos... 
2. Quem não escolhe a porta estreita do diálogo, não anuncia, mas cala a Boa-

Nova! 
1. Muitas vezes trabalhamos como Igreja. 
2. A entreàjuda é anúncio da Boa-Nova! 
3.  Todos somos necessários para a construção deste "corpo" que é a Igreja. 
4. Unindo as nossas forças, construímos união. 
5. Unindo as nossas forças fazemos a comunhão. 

Oração: 
Senhor Jesus, Cabeça da Igreja da qual nós somos os membros,                   
mostra-nos o valor da comunhão, que faz de todos um só, em Ti.                 
Rompe em nós as amarras do nosso eu, que nos empurram                          
para o egoísmo. Abre o nosso coração à partilha e à entreajuda,                    
para que o anúncio da tua Palavra se guie pela caridade, pela comunhão, pela paz 
e pela unidade. Ensina-nos também a levar os fardos uns dos outros, pois também, 
assim o fizeste. Tu que és Deus com o Pai, na Unidade do Espírito Santo. Amen.                  
 
[Cartaz: PERSEVERANÇA]                                                                 
 
Voz: Fazer uma longa viagem é sempre uma aventura. 
No início sente-se a sedução do desconhecido, mas, com o tempo, pouco a pouco, 
esse sabor vai-se perdendo. Assim também na vida: já nada é novo. 
Tudo acontece sempre do mesmo modo e a horas semelhantes. 
A rotina invade-nos e, quantas vezes, fraquejando, queremos abandonar a 
aventura da vida. A PERSEVERANÇA é a virtude daqueles que semeiam! 
 
Leitor: Do Evangelho de São Lucas: 
«Enquanto iam a caminho, disse-lhe alguém: "Hei-de seguir-Te para onde quer que 
fores". Jesus respondeu-lhe: "As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, 
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça". [...] Disse-lhe ainda 
outro: "Eu vou seguir-Te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha 
família". Jesus respondeu-Lhe: "Quem olha para trás, depois de deitar a mão ao 
arado, não é apto para o Reino de Deus"» (Lc 9,57-58.61-62). 
 

1. Somos semeadores do Evangelho. 
2. Somos, também, sementes desse mesmo Evangelho.  
1,2,3,4 e 5. Não podemos voltar as costas à nossa missão! 
3. Seria demasiado fácil desistir. 
1,2,3,4 e 5. Mas nós persistimos. 
4. Seria demasiado fácil deixar murchar a obra do Reino.  
1,2,3,4 e 5. Mas essa obra é a nossa obra. 
5. Seria demasiado cómodo voltar para casa de mãos vazias.  
1,2,3,4 e 5. Mas se eu não semear, não posso gerar; e sem gerar, não sei viver. 
 

Oração: 
Deus Pai, que nos chamas a trabalhar na messe, 
não permitas que sejamos levados pela tentação de ficar pelo caminho, 
só porque nos doem os pés da caminhada, 
ou porque as contingências da vida ofuscaram a visão da meta. 
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Oração: 
Deus, Pai de Bondade, 
que infundes em nossos corações o dom da fé e fazes de nós um povo, 
leva-nos a amar-Te cada vez mais, 
para que em nós cresça este dom e frutifique em boas obras, 
a fim de nos tornarmos autênticas testemunhas da tua Palavra 
e o teu Reino chegue até aos confins do mundo. 
Leva-nos a abraçar a tua Verdade com amor transbordante 
e, então, não mais seremos capazes de calar 
aquilo que vimos, ouvimos e acreditamos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

[Cartaz: ENTREAJUDA] 
 

Voz: Jesus envia os Seus discípulos em missão dois a dois (cf. Mc 6,6b-7) 
como que a dizer-nos que é na ENTREAJUDA 
que se realiza o autêntico anúncio do Evangelho. 
A partilha dos diversos dons, 
que o Espírito suscita em cada um, 
deve ser um imperativo no coração de quem é enviado. 
Ninguém é indispensável, mas todos são necessários. 
 
Leitor: Da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios: 
«Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, 
apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. [...] Não 
pode o olho dizer à mão: "Não tenho necessidade de ti", nem tão pouco a cabeça 
dizer aos pés: "Não tenho necessidade de vós"» (l Cor 12,12.20). 
 
1. Tantas vezes queremos fazer tudo sozinhos... 
2. Quem trabalha só, não anuncia, mas cala a Boa-Nova! 
1. Tantas vezes somos obrigados a fazer tudo sozinhos... 
2. Quem não ajuda, não anuncia, mas cala a Boa-Nova! 
1. Muitas vezes é mais fácil fazer tudo sozinhos... 
2. Quem não escolhe a porta estreita do diálogo, não anuncia, mas cala a Boa-

Nova! 
1. Muitas vezes trabalhamos como Igreja. 
2. A entreàjuda é anúncio da Boa-Nova! 
3.  Todos somos necessários para a construção deste "corpo" que é a Igreja. 
4. Unindo as nossas forças, construímos união. 
5. Unindo as nossas forças fazemos a comunhão. 

Oração: 
Senhor Jesus, Cabeça da Igreja da qual nós somos os membros,                   
mostra-nos o valor da comunhão, que faz de todos um só, em Ti.                 
Rompe em nós as amarras do nosso eu, que nos empurram                          
para o egoísmo. Abre o nosso coração à partilha e à entreajuda,                    
para que o anúncio da tua Palavra se guie pela caridade, pela comunhão, pela paz 
e pela unidade. Ensina-nos também a levar os fardos uns dos outros, pois também, 
assim o fizeste. Tu que és Deus com o Pai, na Unidade do Espírito Santo. Amen.                  
 
[Cartaz: PERSEVERANÇA]                                                                 
 
Voz: Fazer uma longa viagem é sempre uma aventura. 
No início sente-se a sedução do desconhecido, mas, com o tempo, pouco a pouco, 
esse sabor vai-se perdendo. Assim também na vida: já nada é novo. 
Tudo acontece sempre do mesmo modo e a horas semelhantes. 
A rotina invade-nos e, quantas vezes, fraquejando, queremos abandonar a 
aventura da vida. A PERSEVERANÇA é a virtude daqueles que semeiam! 
 
Leitor: Do Evangelho de São Lucas: 
«Enquanto iam a caminho, disse-lhe alguém: "Hei-de seguir-Te para onde quer que 
fores". Jesus respondeu-lhe: "As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, 
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça". [...] Disse-lhe ainda 
outro: "Eu vou seguir-Te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha 
família". Jesus respondeu-Lhe: "Quem olha para trás, depois de deitar a mão ao 
arado, não é apto para o Reino de Deus"» (Lc 9,57-58.61-62). 
 

1. Somos semeadores do Evangelho. 
2. Somos, também, sementes desse mesmo Evangelho.  
1,2,3,4 e 5. Não podemos voltar as costas à nossa missão! 
3. Seria demasiado fácil desistir. 
1,2,3,4 e 5. Mas nós persistimos. 
4. Seria demasiado fácil deixar murchar a obra do Reino.  
1,2,3,4 e 5. Mas essa obra é a nossa obra. 
5. Seria demasiado cómodo voltar para casa de mãos vazias.  
1,2,3,4 e 5. Mas se eu não semear, não posso gerar; e sem gerar, não sei viver. 
 

Oração: 
Deus Pai, que nos chamas a trabalhar na messe, 
não permitas que sejamos levados pela tentação de ficar pelo caminho, 
só porque nos doem os pés da caminhada, 
ou porque as contingências da vida ofuscaram a visão da meta. 
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Faz, Senhor, que quando se apagar a luz do primeiro dia em que Te 
servimos, se acenda em nós uma centelha de esperança. 
Faz também que saibamos ser para os outros essa centelha, 
que tantas vezes buscamos para nós mesmos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
Voz: (calmo) Deus precisa de ti. Precisa da tua perseverança, 
precisa da tua entreajuda, precisa da tua fé, precisa do teu serviço. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para suavizar todo o 
sofrimento.  
 
Todos: Precisa das minhas mãos. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para amar sem medida. 
 
Todos: Precisa do meu coração. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para escutar o clamor dos 
pobres.  
Todos: Precisa dos meus ouvidos. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para brilhar corno luz diante 
dos homens  
 
Todos: Precisa do meu rosto. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para ir anunciar o Evangelho.  
 
Todos: Precisa dos meus pés. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para construir a Igreja. 
 
Todos: 
Ó Deus e Senhor da messe, 
eis-nos aqui, podes enviar-nos! 
Faça-se em nós segundo a tua palavra. 
O ministério que nos reservas para a construção do teu Reino 
seja o fim e sentido da nossa existência. 

Não podemos, nem queremos ficar indiferentes 
perante a carência de operários para a tua messe. 
Conta connosco, hoje e sempre, como discípulos e apóstolos 
da vitória do teu Filho, que contigo vive e reina, 
na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
Cântico final: "Ide vós também para a minha vinha". 
 
 
8.4. JESUS NOSSO AMIGO 
 

Como os pastorinhos exprimiam o seu amor a Jesus mediante a adoração diante do 
sacrário ou na visita ao Santíssimo Sacramento. Desejamos com estes guiões 
ajudar os mais novos a celebrar o seu amor à Eucaristia, contemplando na fé Cristo 
ressuscitado, luz, verdade e vida, e partindo depois para o quotidiano, com uma 
alegria renovada e um estilo novo de viver. 

1. Ambientação: Convém ter um momento de preparação antes de entrar 
2. Adoração Perante a hóstia consagrada, os participantes adoram Cristo 

ressuscitado com cânticos, aclamações, silêncios de meditação. 
3. Palavra  A palavra é proclamada, aclamada, comentada, meditada. É 

importante ouvir o que Cristo tem a dizer aos nossos corações. 
4. Oração Esta oração pode ser de louvor, de acção de graças, ou de súplica. 

Deve ter espaço para a oração espontânea, feita no silêncio ou na partilha. 
5. Conclusão O encontro de oração continua na vida. Por isso, antes de 

concluir, aponta-se para um empenho de vida relacionado com a boa nova 
celebrada. 
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Faz, Senhor, que quando se apagar a luz do primeiro dia em que Te 
servimos, se acenda em nós uma centelha de esperança. 
Faz também que saibamos ser para os outros essa centelha, 
que tantas vezes buscamos para nós mesmos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
Voz: (calmo) Deus precisa de ti. Precisa da tua perseverança, 
precisa da tua entreajuda, precisa da tua fé, precisa do teu serviço. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para suavizar todo o 
sofrimento.  
 
Todos: Precisa das minhas mãos. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para amar sem medida. 
 
Todos: Precisa do meu coração. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para escutar o clamor dos 
pobres.  
Todos: Precisa dos meus ouvidos. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para brilhar corno luz diante 
dos homens  
 
Todos: Precisa do meu rosto. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para ir anunciar o Evangelho.  
 
Todos: Precisa dos meus pés. 
 
Presidente: Cristo, hoje, precisa do teu ministério para construir a Igreja. 
 
Todos: 
Ó Deus e Senhor da messe, 
eis-nos aqui, podes enviar-nos! 
Faça-se em nós segundo a tua palavra. 
O ministério que nos reservas para a construção do teu Reino 
seja o fim e sentido da nossa existência. 

Não podemos, nem queremos ficar indiferentes 
perante a carência de operários para a tua messe. 
Conta connosco, hoje e sempre, como discípulos e apóstolos 
da vitória do teu Filho, que contigo vive e reina, 
na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 
Cântico final: "Ide vós também para a minha vinha". 
 
 
8.4. JESUS NOSSO AMIGO 
 

Como os pastorinhos exprimiam o seu amor a Jesus mediante a adoração diante do 
sacrário ou na visita ao Santíssimo Sacramento. Desejamos com estes guiões 
ajudar os mais novos a celebrar o seu amor à Eucaristia, contemplando na fé Cristo 
ressuscitado, luz, verdade e vida, e partindo depois para o quotidiano, com uma 
alegria renovada e um estilo novo de viver. 

1. Ambientação: Convém ter um momento de preparação antes de entrar 
2. Adoração Perante a hóstia consagrada, os participantes adoram Cristo 

ressuscitado com cânticos, aclamações, silêncios de meditação. 
3. Palavra  A palavra é proclamada, aclamada, comentada, meditada. É 

importante ouvir o que Cristo tem a dizer aos nossos corações. 
4. Oração Esta oração pode ser de louvor, de acção de graças, ou de súplica. 

Deve ter espaço para a oração espontânea, feita no silêncio ou na partilha. 
5. Conclusão O encontro de oração continua na vida. Por isso, antes de 

concluir, aponta-se para um empenho de vida relacionado com a boa nova 
celebrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108

----- I ----- 
----- EU SOU O PÃO DA VIDA ----- 

 
PREPARAR: Cartaz: “ Eu sou o Pão da Vida”, Guião com textos, gravador. 

 
1 - Ambientação 
 A efectuar estando os participantes fora do lugar de adoração. 
Depois de todos estarem comodamente sentados e calmos, o animador propõe-
lhes que façam o exercício de respiração dizendo: 
-Inspirem lentamente o ar puro. Encham os pulmões. 
- Expirem o ar deitando-o fora. 
- Outra vez : inspiração …expiração… 
Agora vamos dizer antes de inspirar: “ Jesus”. E depois de expirar: 
 “ amo-te!”Repetimos três vezes. 
Os Pastorinhos de Fátima depois das Aparições do Anjo, entregavam-se à adoração 
por longos tempos para, na sua linguagem simples, fazerem companhia ao Jesus 
escondido. 
Nós desejamos também fazer-lhe companhia. Ele convidou-nos e está à nossa 
espera. Entremos em paz. 
 
2 – Adoração 
Entram em duas filas, fazem a genuflexão e depois cada qual se retira para o seu 
lugar. Depois canta-se o cântico. 
 

Refrão:   Em nome do Pai, em nome do Filho, 
                  em nome do Espírito Santo, estamos aqui. 

1. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, 
estamos aqui, Senhor ao teu dispor. 

2. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar 
E aclamar, Deus Trino de amor. 
 

Oração 
De joelhos. Repeti a invocação final. 
Senhor Jesus, 
Eu creio que estais presente nesse pão da Eucaristia. 
Senhor, eu creio em Vós. 
R/ Senhor, eu creio em Vós. 
 
Senhor Jesus, 
Eu Vos adoro pois sois o Senhor Ressuscitado. 
Senhor, eu Vos adoro. 
R/ Senhor, eu Vos adoro. 

Senhor Jesus, 
Eu espero em Vós, pois ninguém nos ama tanto 
E deseja tanto a nossa felicidade. 
Senhor, eu espero em Vós. 
R/ Senhor, eu espero em Vós. 
 
Senhor Jesus, 
Eu amo-Vos com todo o meu coração 
E com todas as minhas forças. 
Senhor, eu amo-Vos. 
R/ Senhor, eu amo- Vos. 
 
Cantemos a oração que o Anjo ensinou aos pastorinhos. 
R/ Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo -Vos. 
Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não 
Vos amam. 
 
Silêncio 
Às vezes temos medo do silêncio. Por isso quando chegamos a casa, acendemos 
logo a televisão ou outra coisa que mate o silêncio. Vamos fazer um esforço de 
contemplar o altar e pensar em Jesus ressuscitado. Ele está aqui como Pão da 
Vida. Vamos ler baixinho o cartaz”Eu sou o Pão da Vida”. Meditemos. 
                      Momento de silêncio, com fundo musical. 
 

3 – Palavra 
(Sentados.) Uma vez, Jesus saciou a multidão faminta que estava no deserto. 
Quando sentiram de novo fome, foram ter com Jesus para que lhes desse mais 
uma vez pão para a boca. Jesus falou-lhes então de um outro pão. 
O “Eco” pode ser feito por todos os participantes. 
 
Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João (6, 51 – 58). 
Naquele tempo, disse Jesus às multidões: « Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. 
Quem comer deste Pão viverá eternamente. E o Pão que eu hei – de dar é a minha 
carne, que Eu darei pela vida do mundo». 
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
 
Os judeus discutiam entre si: «Como pode Ele dar-nos a Sua carne a comer»? 
Jesus então declarou-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a 
Carne do Filho do homem e não beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em 
vós». 
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
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----- I ----- 
----- EU SOU O PÃO DA VIDA ----- 

 
PREPARAR: Cartaz: “ Eu sou o Pão da Vida”, Guião com textos, gravador. 

 
1 - Ambientação 
 A efectuar estando os participantes fora do lugar de adoração. 
Depois de todos estarem comodamente sentados e calmos, o animador propõe-
lhes que façam o exercício de respiração dizendo: 
-Inspirem lentamente o ar puro. Encham os pulmões. 
- Expirem o ar deitando-o fora. 
- Outra vez : inspiração …expiração… 
Agora vamos dizer antes de inspirar: “ Jesus”. E depois de expirar: 
 “ amo-te!”Repetimos três vezes. 
Os Pastorinhos de Fátima depois das Aparições do Anjo, entregavam-se à adoração 
por longos tempos para, na sua linguagem simples, fazerem companhia ao Jesus 
escondido. 
Nós desejamos também fazer-lhe companhia. Ele convidou-nos e está à nossa 
espera. Entremos em paz. 
 
2 – Adoração 
Entram em duas filas, fazem a genuflexão e depois cada qual se retira para o seu 
lugar. Depois canta-se o cântico. 
 

Refrão:   Em nome do Pai, em nome do Filho, 
                  em nome do Espírito Santo, estamos aqui. 

1. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, 
estamos aqui, Senhor ao teu dispor. 

2. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar 
E aclamar, Deus Trino de amor. 
 

Oração 
De joelhos. Repeti a invocação final. 
Senhor Jesus, 
Eu creio que estais presente nesse pão da Eucaristia. 
Senhor, eu creio em Vós. 
R/ Senhor, eu creio em Vós. 
 
Senhor Jesus, 
Eu Vos adoro pois sois o Senhor Ressuscitado. 
Senhor, eu Vos adoro. 
R/ Senhor, eu Vos adoro. 

Senhor Jesus, 
Eu espero em Vós, pois ninguém nos ama tanto 
E deseja tanto a nossa felicidade. 
Senhor, eu espero em Vós. 
R/ Senhor, eu espero em Vós. 
 
Senhor Jesus, 
Eu amo-Vos com todo o meu coração 
E com todas as minhas forças. 
Senhor, eu amo-Vos. 
R/ Senhor, eu amo- Vos. 
 
Cantemos a oração que o Anjo ensinou aos pastorinhos. 
R/ Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo -Vos. 
Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não 
Vos amam. 
 
Silêncio 
Às vezes temos medo do silêncio. Por isso quando chegamos a casa, acendemos 
logo a televisão ou outra coisa que mate o silêncio. Vamos fazer um esforço de 
contemplar o altar e pensar em Jesus ressuscitado. Ele está aqui como Pão da 
Vida. Vamos ler baixinho o cartaz”Eu sou o Pão da Vida”. Meditemos. 
                      Momento de silêncio, com fundo musical. 
 

3 – Palavra 
(Sentados.) Uma vez, Jesus saciou a multidão faminta que estava no deserto. 
Quando sentiram de novo fome, foram ter com Jesus para que lhes desse mais 
uma vez pão para a boca. Jesus falou-lhes então de um outro pão. 
O “Eco” pode ser feito por todos os participantes. 
 
Evangelho de N. Senhor Jesus Cristo segundo S. João (6, 51 – 58). 
Naquele tempo, disse Jesus às multidões: « Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. 
Quem comer deste Pão viverá eternamente. E o Pão que eu hei – de dar é a minha 
carne, que Eu darei pela vida do mundo». 
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
 
Os judeus discutiam entre si: «Como pode Ele dar-nos a Sua carne a comer»? 
Jesus então declarou-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a 
Carne do Filho do homem e não beberdes o seu Sangue, não tereis a vida em 
vós». 
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
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« A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue verdadeira bebida. Quem 
come a minha Carne e bebe o meu Sangue, permanece em Mim, e Eu nele»  
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
 
Palavra da salvação. 
                R/ Glória a Vós, Senhor! 
 
Comentário 
Que mais vos impressionou nesta leitura do Evangelho? 
                  Intervenções livres, seguidas de uma breve síntese. 
 
O que Jesus diz à multidão, concretiza-o Jesus na Quinta – Feira Santa, na Última 
Ceia, quando tomou o Pão nas suas mãos e disse: «Tomai e comei: isto é o meu 
Corpo». E pegando num cálice com vinho, disse: «Tomai e bebei, isto é o meu 
Sangue».  
O que mais impressiona nas palavras de Jesus é a forma realista de Ele falar, 
dizendo que se faz Pão para comer e vinho para ser bebido. Quem comer desse 
Pão, está a comer a sua Carne, e quem beber desse vinho, bebe o seu Sangue. 
Será que estamos a comer carne e a beber sangue? É uma forma de falar, pois 
Cristo Ressuscitado, presente no pão e no vinho, não tem uma carne e um sangue 
como nós, pessoas mortais e terrenas. Tem um corpo glorioso, espiritual. 
Com esta forma realista, Jesus insiste que comungar deste Pão é encontrar-se 
realmente com Cristo Ressuscitado. Ele, que se fez criança em Belém, faz-se agora 
alimento básico como é o pão, para se encontrar pessoalmente connosco e nos dar 
a sua vida nova. 
Meditemos neste mistério da fé. 
         ( Momentos de silêncio, com fundo musical.) 
 
Oração de agradecimento 
De olhar voltado para Aquele Pão consagrado em Corpo de Cristo, na mesa do 
altar, agradeçamos esta presença de Jesus como alimento. 
Intervenção de dois leitores e todos repetem o refrão cantando. 
R/ Glória a Vós, Senhor! 
 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus, pela Vossa Última Ceia no Cenáculo 
e pela instituição da Eucaristia. 

2. Nós Vos damos graças Senhor, porque disseste: 
«Tomai e comei: Isto é o meu Corpo». 

       R/ Glória a Vós, Senhor. 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus, porque fostes alimento e fortaleza 
dos cristãos ao longo da história. 

2. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque és também para nós, aqui e 
agora, nosso alimento de vida nova. 

           R/ Glória a Vós, Senhor. 
 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque alimentando-nos deste Pão 
permanecemos unidos a Vós. 

2. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque assim muito unidos a Vós, 
ficamos a ter a vossa vida. 

           R/ Glória a Vós, Senhor. 
 

Ter a vida nova de Jesus 
Texto a recitar lentamente em forma de jogral. 
Podem formar-se dois coros. 
 
1.2 Ter a vida nova de Jesus 
1. é amar a Deus como Ele amava, 
2. rezar como Ele rezava, 
1. amar as pessoas como Ele amava, 
2. perdoar como Ele perdoava, 
1. ser pacífico como Ele era pacífico, 
2. ser sincero como Ele era sincero, 
1. ser não – violento como Ele era manso, 
2. ser solidário como Ele era solidário, 
1. ser amigo dos simples como Ele, 
2. ser forte nas perseguições como Ele. 
1.2. Isto é ter a vida nova de Jesus. 
 
Ressonância 
Breves momentos de silêncio com fundo musical. Os que o desejarem, 
repetem uma das frases que foram ditas no jogral ou outra semelhante. 
 
Cântico de meditação 
Alimentar-se deste Pão que é Cristo ressuscitado, para termos a sua vida, é 
para nós muito importante. 
Graças a este alimento, Cristo ajuda-nos a crescer verdadeiramente por 
dentro. Ficamos mais pessoas humanas. 
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« A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue verdadeira bebida. Quem 
come a minha Carne e bebe o meu Sangue, permanece em Mim, e Eu nele»  
Eco: Eu sou o Pão da Vida. 
 
Palavra da salvação. 
                R/ Glória a Vós, Senhor! 
 
Comentário 
Que mais vos impressionou nesta leitura do Evangelho? 
                  Intervenções livres, seguidas de uma breve síntese. 
 
O que Jesus diz à multidão, concretiza-o Jesus na Quinta – Feira Santa, na Última 
Ceia, quando tomou o Pão nas suas mãos e disse: «Tomai e comei: isto é o meu 
Corpo». E pegando num cálice com vinho, disse: «Tomai e bebei, isto é o meu 
Sangue».  
O que mais impressiona nas palavras de Jesus é a forma realista de Ele falar, 
dizendo que se faz Pão para comer e vinho para ser bebido. Quem comer desse 
Pão, está a comer a sua Carne, e quem beber desse vinho, bebe o seu Sangue. 
Será que estamos a comer carne e a beber sangue? É uma forma de falar, pois 
Cristo Ressuscitado, presente no pão e no vinho, não tem uma carne e um sangue 
como nós, pessoas mortais e terrenas. Tem um corpo glorioso, espiritual. 
Com esta forma realista, Jesus insiste que comungar deste Pão é encontrar-se 
realmente com Cristo Ressuscitado. Ele, que se fez criança em Belém, faz-se agora 
alimento básico como é o pão, para se encontrar pessoalmente connosco e nos dar 
a sua vida nova. 
Meditemos neste mistério da fé. 
         ( Momentos de silêncio, com fundo musical.) 
 
Oração de agradecimento 
De olhar voltado para Aquele Pão consagrado em Corpo de Cristo, na mesa do 
altar, agradeçamos esta presença de Jesus como alimento. 
Intervenção de dois leitores e todos repetem o refrão cantando. 
R/ Glória a Vós, Senhor! 
 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus, pela Vossa Última Ceia no Cenáculo 
e pela instituição da Eucaristia. 

2. Nós Vos damos graças Senhor, porque disseste: 
«Tomai e comei: Isto é o meu Corpo». 

       R/ Glória a Vós, Senhor. 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus, porque fostes alimento e fortaleza 
dos cristãos ao longo da história. 

2. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque és também para nós, aqui e 
agora, nosso alimento de vida nova. 

           R/ Glória a Vós, Senhor. 
 

1. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque alimentando-nos deste Pão 
permanecemos unidos a Vós. 

2. Nós Vos damos graças, Senhor Jesus porque assim muito unidos a Vós, 
ficamos a ter a vossa vida. 

           R/ Glória a Vós, Senhor. 
 

Ter a vida nova de Jesus 
Texto a recitar lentamente em forma de jogral. 
Podem formar-se dois coros. 
 
1.2 Ter a vida nova de Jesus 
1. é amar a Deus como Ele amava, 
2. rezar como Ele rezava, 
1. amar as pessoas como Ele amava, 
2. perdoar como Ele perdoava, 
1. ser pacífico como Ele era pacífico, 
2. ser sincero como Ele era sincero, 
1. ser não – violento como Ele era manso, 
2. ser solidário como Ele era solidário, 
1. ser amigo dos simples como Ele, 
2. ser forte nas perseguições como Ele. 
1.2. Isto é ter a vida nova de Jesus. 
 
Ressonância 
Breves momentos de silêncio com fundo musical. Os que o desejarem, 
repetem uma das frases que foram ditas no jogral ou outra semelhante. 
 
Cântico de meditação 
Alimentar-se deste Pão que é Cristo ressuscitado, para termos a sua vida, é 
para nós muito importante. 
Graças a este alimento, Cristo ajuda-nos a crescer verdadeiramente por 
dentro. Ficamos mais pessoas humanas. 
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Louvemo-lo mais uma vez por este alimento que nos faz crescer felizes, 
cantando. 

        

Cântico: Tomai e Comei (nº 28) ou Pai Nosso (nº 29) 
 

Oração universal 
Nós, que temos a vida nova de Jesus, amamos todas as pessoas do mundo. 
Rezemos por elas, dizendo: 
 

Ouvi-nos, Senhor. 
1. Por todos os cristãos do mundo, para que encontrem neste Pão a fortaleza 

para viver como Jesus viveu, oremos. 
2. Pelos povos do mundo inteiro, para que tenham governantes que 

promovam a justiça e a paz, oremos. 
3. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que sintam depressa a 

solidariedade dos seus irmãos, oremos. 
4. Pelos adolescentes e jovens, para que se alimentem do Pão da Vida e 

vivam uma vida nova e feliz, oremos. 
5. Pelos doentes e todos os que sofrem, para que recuperem em breve a 

saúde e a paz, oremos. 
6. Pelos agonizantes, para que a comunhão do Corpo de Cristo fortaleça a 

sua esperança, oremos.                                        (Intenções livres)   
                                                                                            

Pai nosso    (de mãos dadas) 
                      

5 – Conclusão  -  Ser Pão 
Leitor 
Jesus faz-se pão para ser nosso alimento 
Jesus dá-se a comer para termos a sua vida, 
uma vida nova, que é a sua vida divina. 
E nós, que damos aos outros para terem uma vida nova? 
Sim, que damos nós aos outros para os tornar mais felizes? 
Sim, que lhes damos nós? 
Abaixo com o nosso individualismo e o nosso egoísmo. 
Sejamos pão para os outros, dando – lhes a nossa amizade, o nosso tempo, a 
nossa alegria, a nossa esperança, a nossa bondade, o nosso perdão.  E então 
diremos: 
Senhor, dai – nos sempre do vosso Pão, como nós damos do nosso pão aos nossos 
irmãos. 
 

Cântico final  Cântico: Feliz caminhar (nº 5) 
À saída, é entregue a cada participante um marcador com uma mensagem 
eucarística. 

----- II ----- 
----- EU SOU O CAMINHO ----- 

 
Preparar: Cartaz com a frase: «Eu sou o Caminho», Guião com os textos, 
Gravador e Recipiente 
 
1 – Ambientação 
Achais que as pessoas são escravas do tempo, que as obriga a andar a correr todo 
o dia e a olhar continuamente para o relógio? 
Uma das desculpas das pessoas para não rezarem é a falta de tempo: desde o 
levantar ao deitar, estão todos os minutos ocupados. 
Será que, havendo tempo para tantas coisas, não há tempo para Deus? 
Vou fazer – vos uma proposta radical. Os que quiserem dar uns minutos a Cristo, 
sem olhar ao tempo, tiram os relógios e colocam – nos num recipiente. No final, 
serão entregues aos respectivos donos. 
 
Os que desejarem, tiram os relógios e colocam – nos no recipiente, que será 
depois colocado no altar. 
 
Já estamos disponíveis para darmos o nosso tempo a quem nos ama muito e quis 
ficar connosco na Eucaristia. Avancemos em silêncio para a casa de Deus. 
 
2 – Adoração 
Cântico: Deus está aqui (nº 9) 
 
Oração 
Como faziam tantas vezes os pastorinhos de Fátima, louvemos a Cristo 
ressuscitado, presente no sinal tão frágil que é o Pão. Quis ficar no pão para não 
nos meter medo e nos aproximarmos dele. 
Vamos repetir as aclamações. 
 

Senhor, nós Vos adoramos. 
Senhor, nós Vos amamos.  
Senhor, nós Vos louvamos.  
Senhor, nós Vos damos graças.  
Senhor, nós confiamos em Vós.  
Senhor, nós Vos seguimos.  
Senhor, nós somos Vossos amigos.  
Senhor, nós esperamos em Vós.  
Senhor, aumentai a nossa fé! 
Senhor, sois o nosso caminho.  
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Louvemo-lo mais uma vez por este alimento que nos faz crescer felizes, 
cantando. 

        

Cântico: Tomai e Comei (nº 28) ou Pai Nosso (nº 29) 
 

Oração universal 
Nós, que temos a vida nova de Jesus, amamos todas as pessoas do mundo. 
Rezemos por elas, dizendo: 
 

Ouvi-nos, Senhor. 
1. Por todos os cristãos do mundo, para que encontrem neste Pão a fortaleza 

para viver como Jesus viveu, oremos. 
2. Pelos povos do mundo inteiro, para que tenham governantes que 

promovam a justiça e a paz, oremos. 
3. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que sintam depressa a 

solidariedade dos seus irmãos, oremos. 
4. Pelos adolescentes e jovens, para que se alimentem do Pão da Vida e 

vivam uma vida nova e feliz, oremos. 
5. Pelos doentes e todos os que sofrem, para que recuperem em breve a 

saúde e a paz, oremos. 
6. Pelos agonizantes, para que a comunhão do Corpo de Cristo fortaleça a 

sua esperança, oremos.                                        (Intenções livres)   
                                                                                            

Pai nosso    (de mãos dadas) 
                      

5 – Conclusão  -  Ser Pão 
Leitor 
Jesus faz-se pão para ser nosso alimento 
Jesus dá-se a comer para termos a sua vida, 
uma vida nova, que é a sua vida divina. 
E nós, que damos aos outros para terem uma vida nova? 
Sim, que damos nós aos outros para os tornar mais felizes? 
Sim, que lhes damos nós? 
Abaixo com o nosso individualismo e o nosso egoísmo. 
Sejamos pão para os outros, dando – lhes a nossa amizade, o nosso tempo, a 
nossa alegria, a nossa esperança, a nossa bondade, o nosso perdão.  E então 
diremos: 
Senhor, dai – nos sempre do vosso Pão, como nós damos do nosso pão aos nossos 
irmãos. 
 

Cântico final  Cântico: Feliz caminhar (nº 5) 
À saída, é entregue a cada participante um marcador com uma mensagem 
eucarística. 

----- II ----- 
----- EU SOU O CAMINHO ----- 

 
Preparar: Cartaz com a frase: «Eu sou o Caminho», Guião com os textos, 
Gravador e Recipiente 
 
1 – Ambientação 
Achais que as pessoas são escravas do tempo, que as obriga a andar a correr todo 
o dia e a olhar continuamente para o relógio? 
Uma das desculpas das pessoas para não rezarem é a falta de tempo: desde o 
levantar ao deitar, estão todos os minutos ocupados. 
Será que, havendo tempo para tantas coisas, não há tempo para Deus? 
Vou fazer – vos uma proposta radical. Os que quiserem dar uns minutos a Cristo, 
sem olhar ao tempo, tiram os relógios e colocam – nos num recipiente. No final, 
serão entregues aos respectivos donos. 
 
Os que desejarem, tiram os relógios e colocam – nos no recipiente, que será 
depois colocado no altar. 
 
Já estamos disponíveis para darmos o nosso tempo a quem nos ama muito e quis 
ficar connosco na Eucaristia. Avancemos em silêncio para a casa de Deus. 
 
2 – Adoração 
Cântico: Deus está aqui (nº 9) 
 
Oração 
Como faziam tantas vezes os pastorinhos de Fátima, louvemos a Cristo 
ressuscitado, presente no sinal tão frágil que é o Pão. Quis ficar no pão para não 
nos meter medo e nos aproximarmos dele. 
Vamos repetir as aclamações. 
 

Senhor, nós Vos adoramos. 
Senhor, nós Vos amamos.  
Senhor, nós Vos louvamos.  
Senhor, nós Vos damos graças.  
Senhor, nós confiamos em Vós.  
Senhor, nós Vos seguimos.  
Senhor, nós somos Vossos amigos.  
Senhor, nós esperamos em Vós.  
Senhor, aumentai a nossa fé! 
Senhor, sois o nosso caminho.  
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Façamos agora o silêncio do nosso coração, as nossas invocações pessoais. 
Momento de silêncio, com fundo musical. 
 
Cântico de meditação 
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus… (Renovamento Carismático) 
 
3 – Palavra 
Salmo 62 
Um dos desejos de toda a pessoa de qualquer idade é o de buscar a Deus. Fomos 
criados assim: não descansamos enquanto o nosso coração não O encontra. Esta 
experiência do salmista. 
 

Salmo recitado (ou cantado) com refrão. 
R/ Eu Vos procuro, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós, 
Por Vós suspira, 
Como terra árida, sequiosa, sem água. R/ 
 

Quero contemplar – Vos no santuário, 
para ver o Vosso poder e a Vossa glória, 
A Vossa graça vale mais que a vida: 
por isso, os meus lábios hão – de cantar – Vos louvores. R/ 
 

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em Vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. R/ 
 

Quando no leito Vos recordo, 
Passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornaste o meu refúgio, 
Exulto à sombra das vossas asas. R/ 
Unido a Vós estou, Senhor. 
a vossa mão me serve de amparo. R/ 
 
Introdução à leitura 
O salmista buscava a Deus. Desejava encontrar-se com Ele. 
O melhor caminho para encontrar Deus chama-se Jesus Cristo. 
Ele falava muito do seu Pai, que voltaria para junto do Pai. 
Falava dele com imensa ternura. E dava-lhe muito tempo, rezando. 
Foi nesse contexto que aconteceu a cena que iremos escutar. 

Leitura 
Evangelho segundo S. João (14, 7-10) 

O animador faz de narrador, metade do grupo faz de Jesus e outra metade de 
Filipe. 

 
Naquele tempo, disse Jesus: 
- Se ficares a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois 
estais a vê-lo. 
Disse-lhe Filipe: 
- Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. 
Jesus disse-lhe: 
- Há tempo que estou convosco, e não me ficaste a conhecer, Filipe? Quem me vê, 
vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Breves momentos de silêncio, meditando no texto que temos diante dos olhos. 
 
Comentário  
Jesus disse aos seus apóstolos: «Vós já conheceis o meu Pai. Vós até o estais 
neste momento a ver!»  
Filipe não percebeu e fez a pergunta em nome dele e dos colegas: «Como é que 
dizes que o estamos a ver?» 
Jesus repreendeu-o suavemente: «Filipe, ainda não percebeste nada! Quem me vê, 
vê o Pai!» 
Jesus é, verdadeiramente o caminho para o Pai. 
Jesus é o rosto de Deus vivo. 
 Jesus é o retrato de Deus vivo. 
Jesus é a imagem de Deus vivo. 
Através de Jesus, chegamos a Deus. 
Jesus é, verdadeiramente, o Caminho para o Pai.  
 
Que Cristo, presente no Pão da Eucaristia, nos ajude a perceber esta notícia, a 
todos nós que , como o salmista, buscamos o rosto de Deus e queremos refugiar-  
-nos à sombra das suas asas. 
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Façamos agora o silêncio do nosso coração, as nossas invocações pessoais. 
Momento de silêncio, com fundo musical. 
 
Cântico de meditação 
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus… (Renovamento Carismático) 
 
3 – Palavra 
Salmo 62 
Um dos desejos de toda a pessoa de qualquer idade é o de buscar a Deus. Fomos 
criados assim: não descansamos enquanto o nosso coração não O encontra. Esta 
experiência do salmista. 
 

Salmo recitado (ou cantado) com refrão. 
R/ Eu Vos procuro, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós, 
Por Vós suspira, 
Como terra árida, sequiosa, sem água. R/ 
 

Quero contemplar – Vos no santuário, 
para ver o Vosso poder e a Vossa glória, 
A Vossa graça vale mais que a vida: 
por isso, os meus lábios hão – de cantar – Vos louvores. R/ 
 

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em Vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. R/ 
 

Quando no leito Vos recordo, 
Passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornaste o meu refúgio, 
Exulto à sombra das vossas asas. R/ 
Unido a Vós estou, Senhor. 
a vossa mão me serve de amparo. R/ 
 
Introdução à leitura 
O salmista buscava a Deus. Desejava encontrar-se com Ele. 
O melhor caminho para encontrar Deus chama-se Jesus Cristo. 
Ele falava muito do seu Pai, que voltaria para junto do Pai. 
Falava dele com imensa ternura. E dava-lhe muito tempo, rezando. 
Foi nesse contexto que aconteceu a cena que iremos escutar. 

Leitura 
Evangelho segundo S. João (14, 7-10) 

O animador faz de narrador, metade do grupo faz de Jesus e outra metade de 
Filipe. 

 
Naquele tempo, disse Jesus: 
- Se ficares a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois 
estais a vê-lo. 
Disse-lhe Filipe: 
- Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. 
Jesus disse-lhe: 
- Há tempo que estou convosco, e não me ficaste a conhecer, Filipe? Quem me vê, 
vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Breves momentos de silêncio, meditando no texto que temos diante dos olhos. 
 
Comentário  
Jesus disse aos seus apóstolos: «Vós já conheceis o meu Pai. Vós até o estais 
neste momento a ver!»  
Filipe não percebeu e fez a pergunta em nome dele e dos colegas: «Como é que 
dizes que o estamos a ver?» 
Jesus repreendeu-o suavemente: «Filipe, ainda não percebeste nada! Quem me vê, 
vê o Pai!» 
Jesus é, verdadeiramente o caminho para o Pai. 
Jesus é o rosto de Deus vivo. 
 Jesus é o retrato de Deus vivo. 
Jesus é a imagem de Deus vivo. 
Através de Jesus, chegamos a Deus. 
Jesus é, verdadeiramente, o Caminho para o Pai.  
 
Que Cristo, presente no Pão da Eucaristia, nos ajude a perceber esta notícia, a 
todos nós que , como o salmista, buscamos o rosto de Deus e queremos refugiar-  
-nos à sombra das suas asas. 
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Jogral  (A recitar por todos em dois coros) 
1. Jesus tanto nos amou que por nós deu a vida e ressuscitou. 
2. Deus é amor. 
1. Jesus enfrentou a morte, derrotando – a para sempre. 
2. Deus é vida. 
1. Jesus foi ao encontro dos pecadores e todos perdoou. 
2. Deus é perdão. 
1. Jesus participou nas bodas de Caná e mudou a água em vinho. 
2. Deus é alegria. 
1.Jesus anunciou uma mensagem de paz para toda a humanidade. 
2. Deus é paz. 
1. Jesus anunciou um Reino novo com a imagem de um banquete. 
2. Deus é festa. 
1. Jesus apontou – nos caminhos de santidade. 
2. Deus é santo. 
1. 2. Jesus é o Caminho para Deus. 
 
Breves momentos de silêncio, com fundo musical. 
 
Cântico de meditação - Guiado pela mão (nº 4) 
 
4 – Oração 
Oração universal 
Voltemos para Cristo, presente aqui no altar, e peçamos – lhe que nos ajude a 
descobrir nele o Rosto de Deus que procuramos. E digamos: 
R/ Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito 

- Para que cresçamos no conhecimento de Deus através da leitura dos 
Evangelhos, oremos. 

- Para que, com a nossa maneira deturpada de viver a fé, não deturpemos 
o rosto de Deus, oremos. 

- Para que os que buscam sinceramente o rosto de Deus o busquem na 
pessoa de Cristo, oremos. 

- Para que os cristãos em geral continuem, hoje no mundo, as atitudes e as 
palavras de Jesus, oremos. 

- Para que encontremos quem nos ajude a descobrir cada vez melhor o 
rosto de Deus, oremos. 

Pai  nosso 
 
 
 

5 – Conclusão 
Os pastorinhos de Fátima, sem terem a cultura que temos nós hoje, perceberam 
que Deus é amor, vida, alegria, paz, perdão, festa. Sentiam-se felizes, e como que 
envolvidos pelo imenso amor de Deus, como uma luz que os inundava. 
Deus era para eles uma pessoa familiar, próxima. 
 
Oração final 
Oremos: 
Senhor Jesus Cristo, verdadeiro rosto humano de Deus, ajudai-nos a escutar, sem 
desfalecer, a palavra das Escrituras e a ter a experiência da oração filial e confiante 
a Deus Pai. 
Escutando a vossa Palavra e rezando sem nunca desanimar, veremos o rosto de 
Deus vivo cada vez com mais beleza e poderemos anunciá-l’O aos nossos 
companheiros. 
Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
 
R/ Amen                                                                
 
Cântico final: Como são belos os pés  (nº 3) 
 
 
 
 

----- III ----- 
----- EU SOU A VERDADE ----- 

 
Preparar: Cartaz: « Eu sou a verdade», Guião com textos, Gravador, Frases do 
Evangelho (em anexo), Evangeliário 
 
1 – Ambientação 
Fora do lugar de adoração. Estando todos comodamente sentados, o animador dirá 
estas ou outras palavras: 
Vivemos mergulhados em ruídos: ruídos fora de nós e dentro de nós. 
Que ruídos fora de nós chegam neste momento até nós? 
Prestemos atenção e digamos o que ouvimos. 
Intervenções livres. 
Que ruídos dentro de nós nos impedem de nos concentráramos para estudar? 
Digamos o que neste momento fala alto dentro de nós. 
Intervenções livres. 
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Jogral  (A recitar por todos em dois coros) 
1. Jesus tanto nos amou que por nós deu a vida e ressuscitou. 
2. Deus é amor. 
1. Jesus enfrentou a morte, derrotando – a para sempre. 
2. Deus é vida. 
1. Jesus foi ao encontro dos pecadores e todos perdoou. 
2. Deus é perdão. 
1. Jesus participou nas bodas de Caná e mudou a água em vinho. 
2. Deus é alegria. 
1.Jesus anunciou uma mensagem de paz para toda a humanidade. 
2. Deus é paz. 
1. Jesus anunciou um Reino novo com a imagem de um banquete. 
2. Deus é festa. 
1. Jesus apontou – nos caminhos de santidade. 
2. Deus é santo. 
1. 2. Jesus é o Caminho para Deus. 
 
Breves momentos de silêncio, com fundo musical. 
 
Cântico de meditação - Guiado pela mão (nº 4) 
 
4 – Oração 
Oração universal 
Voltemos para Cristo, presente aqui no altar, e peçamos – lhe que nos ajude a 
descobrir nele o Rosto de Deus que procuramos. E digamos: 
R/ Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito 

- Para que cresçamos no conhecimento de Deus através da leitura dos 
Evangelhos, oremos. 

- Para que, com a nossa maneira deturpada de viver a fé, não deturpemos 
o rosto de Deus, oremos. 

- Para que os que buscam sinceramente o rosto de Deus o busquem na 
pessoa de Cristo, oremos. 

- Para que os cristãos em geral continuem, hoje no mundo, as atitudes e as 
palavras de Jesus, oremos. 

- Para que encontremos quem nos ajude a descobrir cada vez melhor o 
rosto de Deus, oremos. 

Pai  nosso 
 
 
 

5 – Conclusão 
Os pastorinhos de Fátima, sem terem a cultura que temos nós hoje, perceberam 
que Deus é amor, vida, alegria, paz, perdão, festa. Sentiam-se felizes, e como que 
envolvidos pelo imenso amor de Deus, como uma luz que os inundava. 
Deus era para eles uma pessoa familiar, próxima. 
 
Oração final 
Oremos: 
Senhor Jesus Cristo, verdadeiro rosto humano de Deus, ajudai-nos a escutar, sem 
desfalecer, a palavra das Escrituras e a ter a experiência da oração filial e confiante 
a Deus Pai. 
Escutando a vossa Palavra e rezando sem nunca desanimar, veremos o rosto de 
Deus vivo cada vez com mais beleza e poderemos anunciá-l’O aos nossos 
companheiros. 
Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
 
R/ Amen                                                                
 
Cântico final: Como são belos os pés  (nº 3) 
 
 
 
 

----- III ----- 
----- EU SOU A VERDADE ----- 

 
Preparar: Cartaz: « Eu sou a verdade», Guião com textos, Gravador, Frases do 
Evangelho (em anexo), Evangeliário 
 
1 – Ambientação 
Fora do lugar de adoração. Estando todos comodamente sentados, o animador dirá 
estas ou outras palavras: 
Vivemos mergulhados em ruídos: ruídos fora de nós e dentro de nós. 
Que ruídos fora de nós chegam neste momento até nós? 
Prestemos atenção e digamos o que ouvimos. 
Intervenções livres. 
Que ruídos dentro de nós nos impedem de nos concentráramos para estudar? 
Digamos o que neste momento fala alto dentro de nós. 
Intervenções livres. 
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Só no silêncio, fora e dentro, estamos preparados para este momento da adoração. 
Mergulhemos uns instantes no silêncio, como quem mergulha na água. 
Breves momentos de silêncio, respirando profundamente como quem atira para 
fora os ruídos internos. 
Caminhemos para o lugar de adoração. O Senhor Jesus, que é a verdade, espera 
por nós. 
 
2 – Adoração 
Cântico inicial 
Enquanto vão entrando, alguém entrega a cada qual um papel dobrado onde está 
escrita uma frase de Jesus retirada dos Evangelhos. No final deste guião, em 
anexo, estão muitas dessas frases (páginas 121 e 122). 
Cântico: Tão perto de mim ou Deixa Deus entrar (nº 2) 
 

Adoração ao Santíssimo 
Colocámo–nos de joelhos. Os pastorinhos muitas vezes prostravam-se, como 
quando o anjo lhes apareceu na Loca do Cabeço. 
Assim de joelhos, ficamos mais pequeninos. De facto, sentimo-nos pequenos 
diante deste grande mistério da fé: Cristo ressuscitado está no Pão do altar. 
Maravilhados por este amor de Cristo, dêmos-lhe graças. 
Graças e louvores se dêem a todo o momento. 
R/ Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
R/ Peço – Vos perdão, para os que não crêem, não adoram, não esperam 
e não Vos amam. 
 

Recitemos lentamente, a Oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos. 
Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos profundamente 
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus 
Cristo, presente em todos os sacrários de terra, em reparação dos 
ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E, 
pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração 
Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 
Breves momentos de silêncio. 
 
3 – Palavra 
(Sentados) Uma vez, Jesus, estando na sinagoga de Cafarnaúm, falou às pessoas 
acerca da Eucaristia. E no final do discurso acerca do Pão da Vida, aconteceu o que 
vamos escutar. 
 

Leitura 
Feita em diálogo: Narrador, Discípulos, Simão Pedro. 
Evangelho segundo S. João (7, 60- 68) 
 
NARRADOR – Depois de ouvirem Jesus muitos dos discípulos disseram: 
DISCÍPULOS – Que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? 
NARRADOR – Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os discípulos murmuravam a 
respeito disto, disse – lhes: 
JESUS – Isto escandaliza – vos? ... As palavras que vos disse são espírito e são 
vida. Mas há muitos de vós que não crêem… 
NARRADOR – A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não 
andavam com ele. Então Jesus disse aos Doze:    15 
JESUS – Também vos quereis ir embora? 
NARRADOR – Respondeu Simão Pedro: 
SIMÃO PEDRO – A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Silêncio de interiorização 
A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! 
As palavras dos homens voam como o vento, apagam – se facilmente, são muitas 
vezes para esquecer, estão envenenadas com mentiras e meias – verdades, são 
ocas e vazias, para nada servem, são ruídos. 
As palavras do Senhor são palavras de vida eterna. São as palavras de Deus! 
 

Momento de silêncio, com fundo musical. 
 
Partilha 
A cada qual foi entregue uma dessas palavras de vida eterna, pronunciada um dia 
por Jesus. Cada qual lerá em voz alta a sua, mas deixando entre cada proclamação 
uns instantes de silêncio. 
Intervenção dos participantes. Cada qual lê em voz alta a frase de Jesus que lhe 
coube em sorte.  
 
Comentário 
Jesus Cristo, que está vivo no meio de nós no Pão da Eucaristia, é a verdade. 
Ele é a verdade que nos diz quem somos nós e como devemos viver para sermos 
felizes para sempre. 
Ele é a verdade que nos diz como nos devemos relacionar uns com os outros para 
vivermos como irmãos. 
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Só no silêncio, fora e dentro, estamos preparados para este momento da adoração. 
Mergulhemos uns instantes no silêncio, como quem mergulha na água. 
Breves momentos de silêncio, respirando profundamente como quem atira para 
fora os ruídos internos. 
Caminhemos para o lugar de adoração. O Senhor Jesus, que é a verdade, espera 
por nós. 
 
2 – Adoração 
Cântico inicial 
Enquanto vão entrando, alguém entrega a cada qual um papel dobrado onde está 
escrita uma frase de Jesus retirada dos Evangelhos. No final deste guião, em 
anexo, estão muitas dessas frases (páginas 121 e 122). 
Cântico: Tão perto de mim ou Deixa Deus entrar (nº 2) 
 

Adoração ao Santíssimo 
Colocámo–nos de joelhos. Os pastorinhos muitas vezes prostravam-se, como 
quando o anjo lhes apareceu na Loca do Cabeço. 
Assim de joelhos, ficamos mais pequeninos. De facto, sentimo-nos pequenos 
diante deste grande mistério da fé: Cristo ressuscitado está no Pão do altar. 
Maravilhados por este amor de Cristo, dêmos-lhe graças. 
Graças e louvores se dêem a todo o momento. 
R/ Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
R/ Peço – Vos perdão, para os que não crêem, não adoram, não esperam 
e não Vos amam. 
 

Recitemos lentamente, a Oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos. 
Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos profundamente 
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus 
Cristo, presente em todos os sacrários de terra, em reparação dos 
ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E, 
pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração 
Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 
Breves momentos de silêncio. 
 
3 – Palavra 
(Sentados) Uma vez, Jesus, estando na sinagoga de Cafarnaúm, falou às pessoas 
acerca da Eucaristia. E no final do discurso acerca do Pão da Vida, aconteceu o que 
vamos escutar. 
 

Leitura 
Feita em diálogo: Narrador, Discípulos, Simão Pedro. 
Evangelho segundo S. João (7, 60- 68) 
 
NARRADOR – Depois de ouvirem Jesus muitos dos discípulos disseram: 
DISCÍPULOS – Que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? 
NARRADOR – Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os discípulos murmuravam a 
respeito disto, disse – lhes: 
JESUS – Isto escandaliza – vos? ... As palavras que vos disse são espírito e são 
vida. Mas há muitos de vós que não crêem… 
NARRADOR – A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não 
andavam com ele. Então Jesus disse aos Doze:    15 
JESUS – Também vos quereis ir embora? 
NARRADOR – Respondeu Simão Pedro: 
SIMÃO PEDRO – A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Silêncio de interiorização 
A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! 
As palavras dos homens voam como o vento, apagam – se facilmente, são muitas 
vezes para esquecer, estão envenenadas com mentiras e meias – verdades, são 
ocas e vazias, para nada servem, são ruídos. 
As palavras do Senhor são palavras de vida eterna. São as palavras de Deus! 
 

Momento de silêncio, com fundo musical. 
 
Partilha 
A cada qual foi entregue uma dessas palavras de vida eterna, pronunciada um dia 
por Jesus. Cada qual lerá em voz alta a sua, mas deixando entre cada proclamação 
uns instantes de silêncio. 
Intervenção dos participantes. Cada qual lê em voz alta a frase de Jesus que lhe 
coube em sorte.  
 
Comentário 
Jesus Cristo, que está vivo no meio de nós no Pão da Eucaristia, é a verdade. 
Ele é a verdade que nos diz quem somos nós e como devemos viver para sermos 
felizes para sempre. 
Ele é a verdade que nos diz como nos devemos relacionar uns com os outros para 
vivermos como irmãos. 
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Ele é a verdade que nos diz qual o projecto de Deus para este mundo que devia 
ser como um paraíso. 
Ele é a verdade acerca do futuro, dizendo-nos que, como Ele ressuscitou, também 
ressuscitaremos. 
Cristo ressuscitado, que está vivo no Pão da Eucaristia, é a verdade. 
Vamos buscá-la ao seu Evangelho. 
A mensagem de Fátima é um convite a descobrir o Evangelho em toda a sua 
frescura e beleza. 
Na escola de Maria, somos convidados a abrir o nosso coração e a nossa mente a 
Cristo, a verdade acerca de nós e do mundo. 
 
Beijar os Evangelhos 
Para significar este desejo de seguir Jesus como a Verdade, vamos beijar o 
Evangelho. 

Fundo musical, enquanto se faz o gesto. 
 
 
4 – Oração 
Oração universal 
Somos o povo que segue a Cristo, a Verdade das nossas vidas. Quem o segue, 
pratica o bem e será feliz. 
Oremos para que nos dê o espírito de fortaleza, dizendo: 
 
Cristo ressuscitado, ouvi-nos. 
Intervenção de dois leitores, alternadamente. 
 
1.Rezemos pela igreja. 
2. Para que anuncie a Cristo como a verdade que nos faz mais livres e felizes, 

oremos. 
1. Oremos pelo mundo. 
2. Para que os governantes sejam servidores dos cidadãos, sobretudo dos pobres, 

oremos. 
1. Oremos pelos que sofrem. 
2. Para que encontrem no Evangelho palavras de consolação e de esperança, 

oremos. 
1. Oremos por todos. 
2. Para que, apesar do ambiente de descrença, sigamos Cristo, a Verdade, oremos. 
 
Intenções livres. 
 
 

5 – Conclusão 
Se Cristo é a verdade, 
Se a sua palavra nos diz que é o bem, 
Por que iremos acreditar apenas no que nos agrada? 
Por que iremos fazer apenas o que nos apetece? 
Por que iremos viver conforme os nossos gostos? 
Se Cristo é a Verdade 
E com o Pão da Eucaristia nos dá fortaleza, 
Por que iremos vacilar perante os desafios de hoje? 
Por que iremos ser fracos nos momentos difíceis?  
Por que não iremos denunciar a mentira e a falsidade? 
Como Simão Pedro, diremos cada dia que começa: 
« A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna!» 
 
Cântico final: Não Adores (nº 19) 
 

Anexo 
Frases do Evangelho a serem distribuídas pelos participantes. 
- Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus.( Mt 5,3) 
- Felizes os que choram, porque serão consolados. (Mt 5,4) 
- Felizes os mansos, porque possuirão a terra. (Mt 5,5) 
- Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. (Mt 5,6) 
- Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Mt 5,7 
- Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. ( Mt 5,8) 
- Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. (Mt 5,9) 
- Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino 

dos Céus. (Mt 5,10) 
- Vós sois o sal da terra. (Mt 5,13) 
- Vós sois a luz do mundo. (Mt 5,14) 
- Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, 

glorifiquem o vosso pai, que está no Céu.( Mt 5,16) 
- Seja este o vosso modo de falar: «Sim, sim; não, não». (Mt 5,37) 
- Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos 

perseguem. (Mt 5,44) 
- Sede perfeitos, como é perfeito o Vosso Pai celeste.(Mt 5,48) 
- Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. (Mt 6,24) 
- Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado 

por acréscimo. (Mt 6,33) 
- Não julgueis, para não serdes julgados. (Mt 7,1) 
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Ele é a verdade que nos diz qual o projecto de Deus para este mundo que devia 
ser como um paraíso. 
Ele é a verdade acerca do futuro, dizendo-nos que, como Ele ressuscitou, também 
ressuscitaremos. 
Cristo ressuscitado, que está vivo no Pão da Eucaristia, é a verdade. 
Vamos buscá-la ao seu Evangelho. 
A mensagem de Fátima é um convite a descobrir o Evangelho em toda a sua 
frescura e beleza. 
Na escola de Maria, somos convidados a abrir o nosso coração e a nossa mente a 
Cristo, a verdade acerca de nós e do mundo. 
 
Beijar os Evangelhos 
Para significar este desejo de seguir Jesus como a Verdade, vamos beijar o 
Evangelho. 

Fundo musical, enquanto se faz o gesto. 
 
 
4 – Oração 
Oração universal 
Somos o povo que segue a Cristo, a Verdade das nossas vidas. Quem o segue, 
pratica o bem e será feliz. 
Oremos para que nos dê o espírito de fortaleza, dizendo: 
 
Cristo ressuscitado, ouvi-nos. 
Intervenção de dois leitores, alternadamente. 
 
1.Rezemos pela igreja. 
2. Para que anuncie a Cristo como a verdade que nos faz mais livres e felizes, 

oremos. 
1. Oremos pelo mundo. 
2. Para que os governantes sejam servidores dos cidadãos, sobretudo dos pobres, 

oremos. 
1. Oremos pelos que sofrem. 
2. Para que encontrem no Evangelho palavras de consolação e de esperança, 

oremos. 
1. Oremos por todos. 
2. Para que, apesar do ambiente de descrença, sigamos Cristo, a Verdade, oremos. 
 
Intenções livres. 
 
 

5 – Conclusão 
Se Cristo é a verdade, 
Se a sua palavra nos diz que é o bem, 
Por que iremos acreditar apenas no que nos agrada? 
Por que iremos fazer apenas o que nos apetece? 
Por que iremos viver conforme os nossos gostos? 
Se Cristo é a Verdade 
E com o Pão da Eucaristia nos dá fortaleza, 
Por que iremos vacilar perante os desafios de hoje? 
Por que iremos ser fracos nos momentos difíceis?  
Por que não iremos denunciar a mentira e a falsidade? 
Como Simão Pedro, diremos cada dia que começa: 
« A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna!» 
 
Cântico final: Não Adores (nº 19) 
 

Anexo 
Frases do Evangelho a serem distribuídas pelos participantes. 
- Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus.( Mt 5,3) 
- Felizes os que choram, porque serão consolados. (Mt 5,4) 
- Felizes os mansos, porque possuirão a terra. (Mt 5,5) 
- Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. (Mt 5,6) 
- Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Mt 5,7 
- Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. ( Mt 5,8) 
- Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. (Mt 5,9) 
- Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino 

dos Céus. (Mt 5,10) 
- Vós sois o sal da terra. (Mt 5,13) 
- Vós sois a luz do mundo. (Mt 5,14) 
- Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, 

glorifiquem o vosso pai, que está no Céu.( Mt 5,16) 
- Seja este o vosso modo de falar: «Sim, sim; não, não». (Mt 5,37) 
- Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos 

perseguem. (Mt 5,44) 
- Sede perfeitos, como é perfeito o Vosso Pai celeste.(Mt 5,48) 
- Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. (Mt 6,24) 
- Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado 

por acréscimo. (Mt 6,33) 
- Não julgueis, para não serdes julgados. (Mt 7,1) 
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- Tudo o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Porque 
isto é a Lei dos Profetas. (Mt 7,12) 

- Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta e espaçoso o caminho que 
conduz à perdição. (Mt 7,13)  

- Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas sim 
aquele que faz a vontade de meu Pai que está no Céu. (Mt7,21) 

- Todo aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática é como o 
homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. (Mt 7,24) 

- Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. (Mt 10,16) 
- Quem amar o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. (Mt 10,37) 
- Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. (Mt 10,38) 
- Bendigo-te, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e 

as revelastes aos pequeninos. (Mt 11,25) 
- Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, que Eu hei-de aliviar-    

-vos. (Mt 11,28) 
- É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar 

no reino dos Céu. (Mt19,24) 
- Tudo quanto pedirdes com fé, na oração, haveis de recebê-lo. (Mt 21,22) 
- Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?        

(Mc 8,36) 
- Quem quiser ser o primeiro entre vós, faça- se o servo de todos. (Mc 10,439) 
- Felizes os escutam a palavra de Deus e a põem em prática. (Lc 11,28) 
- O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. (Lc 19,10) 
- Por isto se conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros. 

(Jo 13,35) 
- Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. (Jo 14,6) 
- Quem me vê, vê o Pai: (Jo 14,9) 
- Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos. (Jo 14,15) 
- Não se perturbe o vosso coração. (Jo 14,27) 
- Permanecerei em mim, que Eu permaneço em vós. (Jo 15,4) 
- É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.   

(Jo 15,12) 
- Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. (Jo 15,14) 
- É isto que vos mando: que vos ameis uns aos outros. (Jo 15,17) 19  
 
 
 
 
 
 

----- IV ----- 
----- EU SOU A VIDA ----- 

Preparar: Cartaz, Guião com textos, Gravador, Água para lavar as mãos e toalha, 
Jornal       
             
1 – Ambientação 
Fora do lugar da adoração. Estando todos comodamente sentados e o suficiente-
mente descontraídos para começar, o animador introduz um gesto penitencial. 
Antes de nos aproximarmos da mesa para comer uma refeição, sempre que 
possível lavamos as mãos. 
No início da celebração da Eucaristia, pedimos ao Senhor que lave o nosso coração 
de todo o pecado. 
O sacerdote, antes de iniciar a Oração Eucarística, lava as mãos dizendo: «Lavai-   
-me de toda a iniquidade». 
Não será oportuno também nós hoje, antes de nos aproximarmos do altar para a 
adoração, fazermos este gesto penitencial? 
 
Salmo 50 
R/ Dai – nos, Senhor, um coração novo. 
 
Compadecei – vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande 
misericórdia apagai os meus pecados. 
Lavai – me de toda a iniquidade, 
Purificai – me de todas as faltas. R/ 
 
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
E fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Aspergi – me com o hissope e ficarei puro, 
Lavai – me e ficarei mais branco do que a neve. R/ 
 
Lavar as mãos            
O salmista pediu ao Senhor: «Lavai – me de toda a iniquidade…Lavai – me e ficarei 
mais branco que a neve». 
Para simbolizar esta pureza espiritual, este coração puro, os que o desejarem, 
aproximam – se do recipiente da água, molham as mãos e limpam – nas a uma 
toalha. (Executam o gesto simbólico e entram no lugar de adoração.) 
 
2– Adoração 
Cântico inicial: Quanta alegria (nº 15) ou Pai Santo Te adoro (nº 20) 
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- Tudo o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. Porque 
isto é a Lei dos Profetas. (Mt 7,12) 

- Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta e espaçoso o caminho que 
conduz à perdição. (Mt 7,13)  

- Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos Céus, mas sim 
aquele que faz a vontade de meu Pai que está no Céu. (Mt7,21) 

- Todo aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática é como o 
homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. (Mt 7,24) 

- Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. (Mt 10,16) 
- Quem amar o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. (Mt 10,37) 
- Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. (Mt 10,38) 
- Bendigo-te, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e 

as revelastes aos pequeninos. (Mt 11,25) 
- Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, que Eu hei-de aliviar-    

-vos. (Mt 11,28) 
- É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar 

no reino dos Céu. (Mt19,24) 
- Tudo quanto pedirdes com fé, na oração, haveis de recebê-lo. (Mt 21,22) 
- Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?        

(Mc 8,36) 
- Quem quiser ser o primeiro entre vós, faça- se o servo de todos. (Mc 10,439) 
- Felizes os escutam a palavra de Deus e a põem em prática. (Lc 11,28) 
- O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. (Lc 19,10) 
- Por isto se conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros. 

(Jo 13,35) 
- Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. (Jo 14,6) 
- Quem me vê, vê o Pai: (Jo 14,9) 
- Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos. (Jo 14,15) 
- Não se perturbe o vosso coração. (Jo 14,27) 
- Permanecerei em mim, que Eu permaneço em vós. (Jo 15,4) 
- É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.   

(Jo 15,12) 
- Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. (Jo 15,14) 
- É isto que vos mando: que vos ameis uns aos outros. (Jo 15,17) 19  
 
 
 
 
 
 

----- IV ----- 
----- EU SOU A VIDA ----- 

Preparar: Cartaz, Guião com textos, Gravador, Água para lavar as mãos e toalha, 
Jornal       
             
1 – Ambientação 
Fora do lugar da adoração. Estando todos comodamente sentados e o suficiente-
mente descontraídos para começar, o animador introduz um gesto penitencial. 
Antes de nos aproximarmos da mesa para comer uma refeição, sempre que 
possível lavamos as mãos. 
No início da celebração da Eucaristia, pedimos ao Senhor que lave o nosso coração 
de todo o pecado. 
O sacerdote, antes de iniciar a Oração Eucarística, lava as mãos dizendo: «Lavai-   
-me de toda a iniquidade». 
Não será oportuno também nós hoje, antes de nos aproximarmos do altar para a 
adoração, fazermos este gesto penitencial? 
 
Salmo 50 
R/ Dai – nos, Senhor, um coração novo. 
 
Compadecei – vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande 
misericórdia apagai os meus pecados. 
Lavai – me de toda a iniquidade, 
Purificai – me de todas as faltas. R/ 
 
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
E fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Aspergi – me com o hissope e ficarei puro, 
Lavai – me e ficarei mais branco do que a neve. R/ 
 
Lavar as mãos            
O salmista pediu ao Senhor: «Lavai – me de toda a iniquidade…Lavai – me e ficarei 
mais branco que a neve». 
Para simbolizar esta pureza espiritual, este coração puro, os que o desejarem, 
aproximam – se do recipiente da água, molham as mãos e limpam – nas a uma 
toalha. (Executam o gesto simbólico e entram no lugar de adoração.) 
 
2– Adoração 
Cântico inicial: Quanta alegria (nº 15) ou Pai Santo Te adoro (nº 20) 
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Adoração ao Santíssimo 
De joelhos. Todos repetem estas aclamações. Entre cada aclamação, uns instantes 
de silêncio. 
Cristo ressuscitado, nosso Pão vivo, nós Vos adoramos. 
Cristo ressuscitado, nosso Caminho, nós Vos seguimos.  
Cristo ressuscitado, nossa Verdade, nós Vos amamos.  
Cristo ressuscitado, nossa Vida, nós Vos louvamos. 
Cristo ressuscitado, nossa Alegria, nós Vos bendizemos.  
Cristo ressuscitado, nossa Paz, nós Vos damos graças. 
 
Cântico: Meu Deus, eu creio … 
Canta-se o cântico cada vez mais baixinho até ficarem todos em silêncio total. 
 
3 – Palavra 
(Sentados) 
Uma vez, adoeceu, gravemente a filha de um homem chamado Jairo. Vamos 
escutar o que aconteceu. 
Leitura                                              
Pode ser feita em forma dialogada. Pode até fazer-se uma dramatização sóbria e 
discreta. 
 
Evangelho segundo S. Lucas (8, 41,56) 
Naquele tempo, veio ao encontro de Jesus um homem chamado Jairo, que era 
chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que entrasse em casa, 
porque tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava a morrer. E, quando 
Ele se dirigia para lá, a multidão apertava-o a ponto de o sufocar… 
Ainda Jesus estava a falar à multidão, quando alguém da casa do chefe da 
sinagoga veio dizer: 
- A tua filha morreu; não continues a incomodar o Mestre. 
Mas Jesus, que tinha ouvido tudo, respondeu: 
- Não tenhas receio; crê somente e ela será salva. 
Ao chegar a casa, Jesus não deixou entrar ninguém com Ele senão Pedro, João e 
Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Jesus 
disse: 
- Não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. 
E, por saberem que ela tinha morrido, troçavam de Jesus. Mas Ele, tomando-a pela 
mão, chamou-a dizendo em voz alta: 
- Menina, levanta-te! 
O espírito voltou-lhe, e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem 
de comer. 

Os pais ficaram estupefactos, e Ele ordenou-lhe que não dissessem a ninguém o 
que tinha acontecido. 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Comentário  
Recordemos as várias cenas, com Jesus em primeiro plano. 
1ª cena: Jesus escuta o apelo de Jairo e imediatamente se dirige para sua casa. 
Entretanto, fica perdido na multidão. 
2ª cena: Jesus escuta a notícia de que a menina já tinha morrido. Então consola 
Jairo, dizendo-lhe que será salva. 
3ª cena: Jesus chega e encontra muita gente a chorar. Ordena que não chorem, 
entra no quarto da adolescente, toma-a pela mão e diz: 
«Menina, levanta-te!» Ordena que lhe dêem comer. 
Por estas atitudes de Jesus, vemos claramente que quer fazer passar esta 
mensagem: Ele está contra a morte e do lado da vida. 
Qual o verbo mais forte de toda esta narração? A palavra mais forte, acompanhada 
de um gesto, é esta: «Menina, levanta-te!» 
Entra um jovem e coloca-se diante de todos a folhear um jornal. 22 
Esta notícia ajuda-nos a ver, como uma nova luz, certos acontecimentos que nos 
incomodam e interpelam a nossa fé. 
 
1.Tragédias. O jovem lê os títulos de algumas tragédias. 
A cada passo, a notícia de tragédias naturais onde morrem muitos inocentes. 
Tornados, tremores de terra, inundações,.. 
Interroguemo-nos onde está Jesus Cristo, Aquele que disse: «Eu vim para que 
tenham vida em abundância». 
Cristo ressuscitou, presente aqui no Pão da Eucaristia, está do lado dos que nessas 
situações salvam, cuidam, acolhem, levantam, ajudam as vítimas a recomeçar a 
viver. 
 
2. Morte. O jovem lê títulos de algumas notícias de acidentes mortais. 
De vez em quando, a notícia da morte de algum jovem ou de pessoas amigas, 
deixam um vazio no nosso coração. 
Interrogamo-nos onde está Jesus Cristo, Aquele que, um dia, restituiu a vida à filha 
de Jairo, pondo-a de pé. 
Cristo ressuscitado, presente aqui no Pão da Eucaristia, está a dizer-nos no íntimo 
do nosso coração: «Quem crê em mim, jamais morrerá!» Morrer com Ele, é passar 
da morte para a vida eterna. 
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Adoração ao Santíssimo 
De joelhos. Todos repetem estas aclamações. Entre cada aclamação, uns instantes 
de silêncio. 
Cristo ressuscitado, nosso Pão vivo, nós Vos adoramos. 
Cristo ressuscitado, nosso Caminho, nós Vos seguimos.  
Cristo ressuscitado, nossa Verdade, nós Vos amamos.  
Cristo ressuscitado, nossa Vida, nós Vos louvamos. 
Cristo ressuscitado, nossa Alegria, nós Vos bendizemos.  
Cristo ressuscitado, nossa Paz, nós Vos damos graças. 
 
Cântico: Meu Deus, eu creio … 
Canta-se o cântico cada vez mais baixinho até ficarem todos em silêncio total. 
 
3 – Palavra 
(Sentados) 
Uma vez, adoeceu, gravemente a filha de um homem chamado Jairo. Vamos 
escutar o que aconteceu. 
Leitura                                              
Pode ser feita em forma dialogada. Pode até fazer-se uma dramatização sóbria e 
discreta. 
 
Evangelho segundo S. Lucas (8, 41,56) 
Naquele tempo, veio ao encontro de Jesus um homem chamado Jairo, que era 
chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que entrasse em casa, 
porque tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava a morrer. E, quando 
Ele se dirigia para lá, a multidão apertava-o a ponto de o sufocar… 
Ainda Jesus estava a falar à multidão, quando alguém da casa do chefe da 
sinagoga veio dizer: 
- A tua filha morreu; não continues a incomodar o Mestre. 
Mas Jesus, que tinha ouvido tudo, respondeu: 
- Não tenhas receio; crê somente e ela será salva. 
Ao chegar a casa, Jesus não deixou entrar ninguém com Ele senão Pedro, João e 
Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Jesus 
disse: 
- Não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. 
E, por saberem que ela tinha morrido, troçavam de Jesus. Mas Ele, tomando-a pela 
mão, chamou-a dizendo em voz alta: 
- Menina, levanta-te! 
O espírito voltou-lhe, e imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe dessem 
de comer. 

Os pais ficaram estupefactos, e Ele ordenou-lhe que não dissessem a ninguém o 
que tinha acontecido. 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Comentário  
Recordemos as várias cenas, com Jesus em primeiro plano. 
1ª cena: Jesus escuta o apelo de Jairo e imediatamente se dirige para sua casa. 
Entretanto, fica perdido na multidão. 
2ª cena: Jesus escuta a notícia de que a menina já tinha morrido. Então consola 
Jairo, dizendo-lhe que será salva. 
3ª cena: Jesus chega e encontra muita gente a chorar. Ordena que não chorem, 
entra no quarto da adolescente, toma-a pela mão e diz: 
«Menina, levanta-te!» Ordena que lhe dêem comer. 
Por estas atitudes de Jesus, vemos claramente que quer fazer passar esta 
mensagem: Ele está contra a morte e do lado da vida. 
Qual o verbo mais forte de toda esta narração? A palavra mais forte, acompanhada 
de um gesto, é esta: «Menina, levanta-te!» 
Entra um jovem e coloca-se diante de todos a folhear um jornal. 22 
Esta notícia ajuda-nos a ver, como uma nova luz, certos acontecimentos que nos 
incomodam e interpelam a nossa fé. 
 
1.Tragédias. O jovem lê os títulos de algumas tragédias. 
A cada passo, a notícia de tragédias naturais onde morrem muitos inocentes. 
Tornados, tremores de terra, inundações,.. 
Interroguemo-nos onde está Jesus Cristo, Aquele que disse: «Eu vim para que 
tenham vida em abundância». 
Cristo ressuscitou, presente aqui no Pão da Eucaristia, está do lado dos que nessas 
situações salvam, cuidam, acolhem, levantam, ajudam as vítimas a recomeçar a 
viver. 
 
2. Morte. O jovem lê títulos de algumas notícias de acidentes mortais. 
De vez em quando, a notícia da morte de algum jovem ou de pessoas amigas, 
deixam um vazio no nosso coração. 
Interrogamo-nos onde está Jesus Cristo, Aquele que, um dia, restituiu a vida à filha 
de Jairo, pondo-a de pé. 
Cristo ressuscitado, presente aqui no Pão da Eucaristia, está a dizer-nos no íntimo 
do nosso coração: «Quem crê em mim, jamais morrerá!» Morrer com Ele, é passar 
da morte para a vida eterna. 
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Interiorização 
Cinco minutos de silêncio. Entretanto, alguém irá proclamando, em cada minuto, 
uma destas cinco frases de Jesus. 
1 – Menina, levanta-te! 
2 – Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. 
3 – Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
4 – Eu sou a Ressurreição e a Vida. 
5 – Quem comer deste Pão viverá eternamente. 
 
4 – Oração universal 
No mundo existe o duelo entre a morte e a vida. Nós já temos a garantia da vitória 
da vida. 
Com o jornal na mão, apresentemos a Cristo, a nossa vida, os irmãos dizendo: 
Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
 

1- Pela Igreja, para que anuncie eficazmente a Boa Nova da vitória da Vida 
sobre a morte, que aconteceu na Páscoa, oremos. 

2- Pelos doentes, para que encontrem quem vá ao seu encontro para os levantar 
da tristeza ou do desânimo, oremos. 

1- Pelos que vivem desanimados e tristes, para que recuperem a alegria de viver 
a plenos pulmões, oremos. 

2- Por cada um de nós, para que levemos um pouco de mais vida às pessoas 
que esperam por palavras de ânimo, oremos. 

 

Pai nosso 
 

Na primeira parte, os braços elevados; na segunda parte, as mãos estendidas em 
forma de concha. 
 
5 – Conclusão 
Jesus ressuscitado está presente no Pão da Eucaristia para ser adorado mas, 
sobretudo para ser comido, isto é, para ser nosso alimento. 
Esta adoração é como um prolongamento da nossa última comunhão e uma 
preparação para a próxima comunhão. 
Alimentamo-nos para sermos corajosos portadores de vida nova. 
Oração 
Para sermos portadores da vida aos que vivem como que mortos por causa da 
tristeza, da depressão, da angústia, da revolta, do desânimo, do egoísmo, da 
desesperança, peçamos a força de Cristo Ressuscitado. Que ele nos dê o seu 
Espírito, que dá Vida. 
A cada invocação, digamos: 
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. 

- Para que sejamos portadores de vida em abundância. 
- Para que o nosso sorriso, façamos brotar alegria. 
- Para que com o nosso olhar amigo, sejamos semeadores de fraternidade. 
- Para que com os nossos ouvidos, estejamos atentos aos que suplicam mais vida. 
- Para que com a nossa inteligência, apontemos caminhos de vida. 
- Para que com o nosso coração, saibamos amar quem não é amado.   
- Para que com os nossos passos percorramos os caminhos da paz. 
- Para que na peregrinação deste mundo ponhamos os nossos olhos na vida 
eterna. 

Momentos de silêncio. 
 
Cântico final Caminhos para a Vida (nº 7) 
 
 
 
 
 

----- V ----- 
----- EU SOU O BOM PASTOR ----- 

 
Preparar: Cartaz: «Eu sou o Bom Pastor», Guião com os textos, Gravador, Cajado 
 
1 - Ambientação 
Fora do lugar da adoração. Todos se sentam comodamente. Quando se fizer 
silêncio, o animador convida ao silêncio interior. 
O ruído dentro de nós não nos deixa fazer oração. Precisamos de fechar neste 
momento o nosso íntimo a todos os ruídos, para que nos deixem rezar. 
Todos cruzam os braços sobre o peito, como quem fecha a porta a todos os ruídos. 
Fecho a porta aos problemas que trago de casa, da escola e da rua. Que me 
deixem em paz. 
Fecho a porta às pessoas e amigos que me podem interromper. Que me deixem 
em paz para rezar. 
Fecho a porta às preocupações acerca do dia de amanhã. 
Que me deixem em paz para rezar, em adoração eucarística. 
Fechados a todos os ruídos, avancemos em paz. 
 
2 – Adoração 
Cântico inicial 
Entram dois a dois, fazem a genuflexão e vão para os seus lugares, ficando de pé. 
Cântico: Como são belos os pés (nº 3) 
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Interiorização 
Cinco minutos de silêncio. Entretanto, alguém irá proclamando, em cada minuto, 
uma destas cinco frases de Jesus. 
1 – Menina, levanta-te! 
2 – Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. 
3 – Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
4 – Eu sou a Ressurreição e a Vida. 
5 – Quem comer deste Pão viverá eternamente. 
 
4 – Oração universal 
No mundo existe o duelo entre a morte e a vida. Nós já temos a garantia da vitória 
da vida. 
Com o jornal na mão, apresentemos a Cristo, a nossa vida, os irmãos dizendo: 
Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
 

1- Pela Igreja, para que anuncie eficazmente a Boa Nova da vitória da Vida 
sobre a morte, que aconteceu na Páscoa, oremos. 

2- Pelos doentes, para que encontrem quem vá ao seu encontro para os levantar 
da tristeza ou do desânimo, oremos. 

1- Pelos que vivem desanimados e tristes, para que recuperem a alegria de viver 
a plenos pulmões, oremos. 

2- Por cada um de nós, para que levemos um pouco de mais vida às pessoas 
que esperam por palavras de ânimo, oremos. 

 

Pai nosso 
 

Na primeira parte, os braços elevados; na segunda parte, as mãos estendidas em 
forma de concha. 
 
5 – Conclusão 
Jesus ressuscitado está presente no Pão da Eucaristia para ser adorado mas, 
sobretudo para ser comido, isto é, para ser nosso alimento. 
Esta adoração é como um prolongamento da nossa última comunhão e uma 
preparação para a próxima comunhão. 
Alimentamo-nos para sermos corajosos portadores de vida nova. 
Oração 
Para sermos portadores da vida aos que vivem como que mortos por causa da 
tristeza, da depressão, da angústia, da revolta, do desânimo, do egoísmo, da 
desesperança, peçamos a força de Cristo Ressuscitado. Que ele nos dê o seu 
Espírito, que dá Vida. 
A cada invocação, digamos: 
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. 

- Para que sejamos portadores de vida em abundância. 
- Para que o nosso sorriso, façamos brotar alegria. 
- Para que com o nosso olhar amigo, sejamos semeadores de fraternidade. 
- Para que com os nossos ouvidos, estejamos atentos aos que suplicam mais vida. 
- Para que com a nossa inteligência, apontemos caminhos de vida. 
- Para que com o nosso coração, saibamos amar quem não é amado.   
- Para que com os nossos passos percorramos os caminhos da paz. 
- Para que na peregrinação deste mundo ponhamos os nossos olhos na vida 
eterna. 

Momentos de silêncio. 
 
Cântico final Caminhos para a Vida (nº 7) 
 
 
 
 
 

----- V ----- 
----- EU SOU O BOM PASTOR ----- 

 
Preparar: Cartaz: «Eu sou o Bom Pastor», Guião com os textos, Gravador, Cajado 
 
1 - Ambientação 
Fora do lugar da adoração. Todos se sentam comodamente. Quando se fizer 
silêncio, o animador convida ao silêncio interior. 
O ruído dentro de nós não nos deixa fazer oração. Precisamos de fechar neste 
momento o nosso íntimo a todos os ruídos, para que nos deixem rezar. 
Todos cruzam os braços sobre o peito, como quem fecha a porta a todos os ruídos. 
Fecho a porta aos problemas que trago de casa, da escola e da rua. Que me 
deixem em paz. 
Fecho a porta às pessoas e amigos que me podem interromper. Que me deixem 
em paz para rezar. 
Fecho a porta às preocupações acerca do dia de amanhã. 
Que me deixem em paz para rezar, em adoração eucarística. 
Fechados a todos os ruídos, avancemos em paz. 
 
2 – Adoração 
Cântico inicial 
Entram dois a dois, fazem a genuflexão e vão para os seus lugares, ficando de pé. 
Cântico: Como são belos os pés (nº 3) 
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Adoração ao Santíssimo (de joelhos) 
Cristo ressuscitado, nosso Bom Pastor, está vivo na hóstia consagrada.  
Presente connosco nas espécies de um simples pão, talvez por não termos medo 
de nos aproximarmos dele e dizer-lhe que o amamos muito. 
Cantemos com as palavras que o Anjo ensinou aos pastorinhos. 
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os 
que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pode recitar-se também toda a Oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito 
Santo… Seguem-se alguns momentos de silêncio. 

 
 
3 – Palavra 
Salmo 22  
Um dos mais belos salmos é o que vamos recitar. Estamos no Antigo Testamento e 
o salmista louva a Deus como bom pastor. 
Este salmo será recitado em dois coros, por estrofes. 
 
O Senhor é meu pastor, nada me falta 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
Conduz-me às águas refrescantes 
E reconforta a minha alma. 
 
Ele me guia por sendas direitas 
Por amor do seu nome 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. 
 
Para mim preparais a mesa, 
À vista dos meus adversários 
Com óleo me perfumais a cabeça 
E meu cálice transborda. 
 
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
Todos os dias da minha vida, 
E habitarei na casa do Senhor 
Para todo o sempre. 
 
 

Ressonância 1 
O salmista, na primeira parte, compara Deus a um pastor que conforta, guia, 
protege do mal, dá confiança…na segunda parte compara-o a um amigo que lhe 
prepara uma excelente refeição. 
Recitámos o salmo. Agora, em silêncio, meditemos nele. E digamos, em voz alta, 
aquela expressão que para nós é mais bonita. 

Intervenções livres 
 
 
Leitura 
O cajado junto do altar recorda-nos que Jesus afirmou: 
«Eu sou o Bom Pastor».  
Com o seu cajado, Cristo caminha connosco, feito peregrino, para nos conduzir 
pelos caminhos da paz e do bem, até chegarmos às alegrias eternas. 
 
Evangelho segundo S. João (10,11-16) 
Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas 
ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir 
o lobo, abandona as ovelhas e foge e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é 
mercenário e não lhe importam as ovelhas. 
Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-  
-me. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e ofereço a minha 
vida pelas ovelhas. 
Palavra da salvação 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Ressonância 2 
Dois leitores, alternadamente, recitam este texto, intercalado com o refrão 
cantado. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Cristo ressuscitado, aqui presente, dá-nos um boa notícia que nos enche de 

alegria. 
2- Eu sou o bom pastor, o que é diferente de ser mercenário ou mau pastor. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Eu conheço cada uma das ovelhas pela sua voz e a todas amo por igual. 
2- Tenho, porém, um carinho especial pelas que necessitam de mais cuidados.  
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
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Adoração ao Santíssimo (de joelhos) 
Cristo ressuscitado, nosso Bom Pastor, está vivo na hóstia consagrada.  
Presente connosco nas espécies de um simples pão, talvez por não termos medo 
de nos aproximarmos dele e dizer-lhe que o amamos muito. 
Cantemos com as palavras que o Anjo ensinou aos pastorinhos. 
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os 
que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pode recitar-se também toda a Oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito 
Santo… Seguem-se alguns momentos de silêncio. 

 
 
3 – Palavra 
Salmo 22  
Um dos mais belos salmos é o que vamos recitar. Estamos no Antigo Testamento e 
o salmista louva a Deus como bom pastor. 
Este salmo será recitado em dois coros, por estrofes. 
 
O Senhor é meu pastor, nada me falta 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
Conduz-me às águas refrescantes 
E reconforta a minha alma. 
 
Ele me guia por sendas direitas 
Por amor do seu nome 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. 
 
Para mim preparais a mesa, 
À vista dos meus adversários 
Com óleo me perfumais a cabeça 
E meu cálice transborda. 
 
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
Todos os dias da minha vida, 
E habitarei na casa do Senhor 
Para todo o sempre. 
 
 

Ressonância 1 
O salmista, na primeira parte, compara Deus a um pastor que conforta, guia, 
protege do mal, dá confiança…na segunda parte compara-o a um amigo que lhe 
prepara uma excelente refeição. 
Recitámos o salmo. Agora, em silêncio, meditemos nele. E digamos, em voz alta, 
aquela expressão que para nós é mais bonita. 

Intervenções livres 
 
 
Leitura 
O cajado junto do altar recorda-nos que Jesus afirmou: 
«Eu sou o Bom Pastor».  
Com o seu cajado, Cristo caminha connosco, feito peregrino, para nos conduzir 
pelos caminhos da paz e do bem, até chegarmos às alegrias eternas. 
 
Evangelho segundo S. João (10,11-16) 
Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas 
ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir 
o lobo, abandona as ovelhas e foge e o lobo arrebata-as e espanta-as, porque é 
mercenário e não lhe importam as ovelhas. 
Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-  
-me. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e ofereço a minha 
vida pelas ovelhas. 
Palavra da salvação 
R/ Glória a Vós, Senhor. 
 
Ressonância 2 
Dois leitores, alternadamente, recitam este texto, intercalado com o refrão 
cantado. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Cristo ressuscitado, aqui presente, dá-nos um boa notícia que nos enche de 

alegria. 
2- Eu sou o bom pastor, o que é diferente de ser mercenário ou mau pastor. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Eu conheço cada uma das ovelhas pela sua voz e a todas amo por igual. 
2- Tenho, porém, um carinho especial pelas que necessitam de mais cuidados.  
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
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1- Se uma se perde, eu deixo todas as outras para a procurar. 
2- Desejo que ela não morra abandonada mas viva na alegria. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- As minhas ovelhas escutam a minha voz e seguem-me. 
2- Elas não hão-de perecer e ninguém as arrancará da minha mão. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Há muitas ovelhas que ainda não me conhecem e andam longe. 
1- Elas um dia hão-de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 

Silêncio de meditação, com fundo musical. 
 
4 – Oração 
Oremos a Cristo, nosso bom pastor, por nós e por todos os que ainda não 
descobriram a alegria de seguir Cristo. E digamos: 
Ouvi-nos, Senhor. 
 

1. Para que sejamos fiéis no seguimento de Cristo, mesmo que exija esforço, 
oremos. 

2. Para que sintamos a presença de Cristo quando os lobos maus nos querem 
impedir de o seguir, oremos. 

3. Para que o Pão da Eucaristia, recebido em comunhão, nos dê fortaleza para 
seguir o bom pastor, oremos. 

4. Para que os não cristãos descubram que em Cristo terão uma vida mais 
abundante e mais feliz, oremos. 

5. Para que dêmos testemunho com o exemplo de vida de como é bom estar com 
Cristo e seguir os seus passos., oremos. 

Intervenções livres 
Pai nosso     
 
5 – Conclusão 
Bênção 
Deus Pai, que ressuscitou Jesus, Bom Pastor, depois dele ter dado a vida pelas 
suas ovelhas, nos abençoe. 
R/  Amen. 
 
Jesus Cristo, que não nos deixou órfãos e permanece connosco no sacramento da 
Eucaristia, nos abençoe. 
R/  Amen. 

O Espírito Santo que nos ajuda a rezar, a louvar, a adorar, a contemplar e a viver 
uma vida nova, nos abençoe. 
R/  Amen. 
 
Cântico final 
 
Às vezes interrogamo-nos: O que é o bem e o que é o mal?  A resposta foi - .nos 
hoje dada por Jesus, aqui presente, que nos falou ao coração. O bem está em 
seguir Cristo como bom pastor. 
Vamos terminar este encontro de adoração cantando todos. 
 

Cântico: Se crês em Deus (nº 14) 
 
 
8.5. SALMO 8 
 

Este Salmo é um hino ao Deus criador. Porque é Pai que muito ama, entregou aos 
seus filhos a criação inteira. E nós, seus filhos, corremos para ele como uma 
criança corre para junto do seu pai. Este salmo pode ser recitado alternadamente. 
Se em forma litânica, o refrão será o seguinte: 
R/ Louvado sejais, Senhor. 
 
Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o Vosso nome em toda a terra! 
 

Eu Vos canto porque sois grande.  
Alegro-me com todas as Vossas maravilhas. 
Celebro a Vossa bondade para com todos nós.  
Sinto-me feliz pelo teu carinho. 
 

Como uma criança ergo as minhas mãos para Vós 
para Vos abraçar com toda a ternura. 
Como uma criança ergo os meus olhos para Vós 
em busca da Vossa luz e da Vossa beleza. 
Como uma criança o meu coração alegra-se 
e sinto-me livre como uma gaivota. 
Quando contemplo o céu, obra das Vossas mãos 
e me sinto feliz perdendo-me no Vosso azul, 
quando contemplo a lua e as estrelas, 
e me perco sem as poder contar, 
interrogo-me cheio de curiosidade 
que é o homem para que Vos lembrardes dele? 
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1- Se uma se perde, eu deixo todas as outras para a procurar. 
2- Desejo que ela não morra abandonada mas viva na alegria. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- As minhas ovelhas escutam a minha voz e seguem-me. 
2- Elas não hão-de perecer e ninguém as arrancará da minha mão. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 
1- Há muitas ovelhas que ainda não me conhecem e andam longe. 
1- Elas um dia hão-de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. 
R/ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 

Silêncio de meditação, com fundo musical. 
 
4 – Oração 
Oremos a Cristo, nosso bom pastor, por nós e por todos os que ainda não 
descobriram a alegria de seguir Cristo. E digamos: 
Ouvi-nos, Senhor. 
 

1. Para que sejamos fiéis no seguimento de Cristo, mesmo que exija esforço, 
oremos. 

2. Para que sintamos a presença de Cristo quando os lobos maus nos querem 
impedir de o seguir, oremos. 

3. Para que o Pão da Eucaristia, recebido em comunhão, nos dê fortaleza para 
seguir o bom pastor, oremos. 

4. Para que os não cristãos descubram que em Cristo terão uma vida mais 
abundante e mais feliz, oremos. 

5. Para que dêmos testemunho com o exemplo de vida de como é bom estar com 
Cristo e seguir os seus passos., oremos. 

Intervenções livres 
Pai nosso     
 
5 – Conclusão 
Bênção 
Deus Pai, que ressuscitou Jesus, Bom Pastor, depois dele ter dado a vida pelas 
suas ovelhas, nos abençoe. 
R/  Amen. 
 
Jesus Cristo, que não nos deixou órfãos e permanece connosco no sacramento da 
Eucaristia, nos abençoe. 
R/  Amen. 

O Espírito Santo que nos ajuda a rezar, a louvar, a adorar, a contemplar e a viver 
uma vida nova, nos abençoe. 
R/  Amen. 
 
Cântico final 
 
Às vezes interrogamo-nos: O que é o bem e o que é o mal?  A resposta foi - .nos 
hoje dada por Jesus, aqui presente, que nos falou ao coração. O bem está em 
seguir Cristo como bom pastor. 
Vamos terminar este encontro de adoração cantando todos. 
 

Cântico: Se crês em Deus (nº 14) 
 
 
8.5. SALMO 8 
 

Este Salmo é um hino ao Deus criador. Porque é Pai que muito ama, entregou aos 
seus filhos a criação inteira. E nós, seus filhos, corremos para ele como uma 
criança corre para junto do seu pai. Este salmo pode ser recitado alternadamente. 
Se em forma litânica, o refrão será o seguinte: 
R/ Louvado sejais, Senhor. 
 
Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o Vosso nome em toda a terra! 
 

Eu Vos canto porque sois grande.  
Alegro-me com todas as Vossas maravilhas. 
Celebro a Vossa bondade para com todos nós.  
Sinto-me feliz pelo teu carinho. 
 

Como uma criança ergo as minhas mãos para Vós 
para Vos abraçar com toda a ternura. 
Como uma criança ergo os meus olhos para Vós 
em busca da Vossa luz e da Vossa beleza. 
Como uma criança o meu coração alegra-se 
e sinto-me livre como uma gaivota. 
Quando contemplo o céu, obra das Vossas mãos 
e me sinto feliz perdendo-me no Vosso azul, 
quando contemplo a lua e as estrelas, 
e me perco sem as poder contar, 
interrogo-me cheio de curiosidade 
que é o homem para que Vos lembrardes dele? 
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Senhor nosso Deus, o céu é maravilhoso, 
a lua e as estrelas magníficas. 
Eu que sou obra das Vossas mãos, 
que fui criado à Vossa imagem e semelhança, 
como serei e como queres que eu seja? 
 
Fizestes-me pouco menos que um deus, 
e destoa-me poder sobre todas as coisas, 
e quereis que seja feliz com as Vossas maravilhas. 
Coroastes-me de glória e dignidade, 
deixando a Vossa imagem no meu coração. 
 
Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o Vosso nome em toda a terra! 
Aleluia, Senhor! 
 
 
PAI NOSSO 
Este texto pode ser recitado por dois leitores, alternadamente. 
 

1. Pai nosso que estais nos céus. 
2. Pai, que não és desta terra 

mas que estás nesta terra 
e habitas no nosso íntimo. 
 

1. Santificado seja o vosso nome. 
2. Que nós conheçamos o Vosso nome, 

que é o mesmo que conhecer o Vosso rosto, 
e o recitemos com todo o respeito. 
 

1. Venha a nós o vosso reino. 
2. Envia-nos o teu; Espírito renovador 

para que nos renovemos interiormente 
e a sociedade se transforme no vosso reino. 

 
1. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. 
2. Que se realize a vossa vontade, aqui e agora, 

que é um projecto de salvação integral para o homem 
e um sonho de uma festa onde haverá lugar para todos. 
 
 

1. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
2. Que nunca nos falte o pão, o trabalho e a saúde, 

que nunca nos falte o espírito de solidariade 
que nos leva a gestos de partilha com os necessitados. 
 

1. Perdoai-nos as nossas ofensas, 
    assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
2. Vós que sabeis como somos de barro,  

perdoai-nos sempre as nossas faltas 
para que também nós possamos perdoar aos outros. 
 

1. Não nos deixeis cair em tentação. 
2. A tentação do consumismo desenfreado,  

a tentação de viver segundo anti-valores, 
a tentação de viver uma vida vazia, sem ideais. 

 
1. Mas livrai-nos do mal. 
2. Do mal de não Vos amarmos, Pai.  

Que possamos rezar-Vos todos os dias 
chamando-te Pai com o amor de um filho. 

 
Pai nosso... (Todos) 
 
 
ORAÇÃO FINAL 
Espírito Santo 
Ajudai-nos a perceber que Deus é Pai, 
um Pai que não nos infantiliza 
mas que respeita totalmente a nossa liberdade 
e não desiste de nos propor um ideal de vida plena. 
Espírito Santo 
Como Jesus orava ao seu Pai com confiança, 
também nós encontremos as melhores palavras 
para orar ao Pai de todos nós, seus filhos amados, 
e na oração encontremos serenidade e paz. 
R/ Amen. 
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Senhor nosso Deus, o céu é maravilhoso, 
a lua e as estrelas magníficas. 
Eu que sou obra das Vossas mãos, 
que fui criado à Vossa imagem e semelhança, 
como serei e como queres que eu seja? 
 
Fizestes-me pouco menos que um deus, 
e destoa-me poder sobre todas as coisas, 
e quereis que seja feliz com as Vossas maravilhas. 
Coroastes-me de glória e dignidade, 
deixando a Vossa imagem no meu coração. 
 
Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o Vosso nome em toda a terra! 
Aleluia, Senhor! 
 
 
PAI NOSSO 
Este texto pode ser recitado por dois leitores, alternadamente. 
 

1. Pai nosso que estais nos céus. 
2. Pai, que não és desta terra 

mas que estás nesta terra 
e habitas no nosso íntimo. 
 

1. Santificado seja o vosso nome. 
2. Que nós conheçamos o Vosso nome, 

que é o mesmo que conhecer o Vosso rosto, 
e o recitemos com todo o respeito. 
 

1. Venha a nós o vosso reino. 
2. Envia-nos o teu; Espírito renovador 

para que nos renovemos interiormente 
e a sociedade se transforme no vosso reino. 

 
1. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. 
2. Que se realize a vossa vontade, aqui e agora, 

que é um projecto de salvação integral para o homem 
e um sonho de uma festa onde haverá lugar para todos. 
 
 

1. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
2. Que nunca nos falte o pão, o trabalho e a saúde, 

que nunca nos falte o espírito de solidariade 
que nos leva a gestos de partilha com os necessitados. 
 

1. Perdoai-nos as nossas ofensas, 
    assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
2. Vós que sabeis como somos de barro,  

perdoai-nos sempre as nossas faltas 
para que também nós possamos perdoar aos outros. 
 

1. Não nos deixeis cair em tentação. 
2. A tentação do consumismo desenfreado,  

a tentação de viver segundo anti-valores, 
a tentação de viver uma vida vazia, sem ideais. 

 
1. Mas livrai-nos do mal. 
2. Do mal de não Vos amarmos, Pai.  

Que possamos rezar-Vos todos os dias 
chamando-te Pai com o amor de um filho. 

 
Pai nosso... (Todos) 
 
 
ORAÇÃO FINAL 
Espírito Santo 
Ajudai-nos a perceber que Deus é Pai, 
um Pai que não nos infantiliza 
mas que respeita totalmente a nossa liberdade 
e não desiste de nos propor um ideal de vida plena. 
Espírito Santo 
Como Jesus orava ao seu Pai com confiança, 
também nós encontremos as melhores palavras 
para orar ao Pai de todos nós, seus filhos amados, 
e na oração encontremos serenidade e paz. 
R/ Amen. 
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8.6. SALMO 145 (144) 
 
Este salmo é um cântico de acção de graças a Deus pelas obras maravilhosas que 
realiza, pela sua imensa bondade e justiça, porque é paciente e misericordioso. 
Todos somos convidados pelo salmista a cantar a glória do reino de Deus. 
Fazemo-lo pensando em Jesus Cristo, que veio para anunciar o reino de Deus: ele 
anuncia que nos ama muito. 
Este salmo pode ser recitado alternadamente por dois leitores. Depois de cada 
estrofe todos repetem o refrão: 
R/ Venha a nós o vosso reino. 
 
Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, 
e bendizer o vosso nome para sempre.  
Quero bendizer-vos, dia após dia, 
e louvar o nome para sempre. 
Uma geração anuncia à outra as vossas obras 
e todas proclamam o vosso poder. 
Falam do esplendor da vossa majestade 
e anunciam as vossas maravilhas. 
 
Cantam o poder das vossas obras 
e proclamam a vossa grandeza. 
Celebram a memória da vossa imensa bondade 
e aclamam a vossa justiça. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende de geração em geração. 
 
Graças vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-vos os vossos fiéis.  
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos grandiosos. 
 
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, 
a glória e o esplendor do vosso reino. 
O vosso reino é um reino eterno, 
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. 
 

O QUE FIZERDES 
Jesus veio para anunciar o Reino de Deus, que é um reino de fraternidade, pois 
Deus é Amor. 
Hoje todos estamos empenhados em anunciá-lo sobretudo com os nossos gestos 
de amor, tendo como referência a pessoa de Jesus. O que fizermos aos outros é 
como fazendo-o a ele. 
Este texto pode ser recitado em forma de jogral: 4 leitores e todos. 
 
1.    Quando tive fome, deste-me de comer. 
2.    Quando tive sede, deste-me de beber 
3.    Quando estava sem casa, abriste-me a porta. 
4.    Quando estava sem roupa, deste-me o teu vestido. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1.    Quando estava cansado, ofereceste-me repouso. 
2.    Quando estava inquieto, acalmaste os meus tormentos. 
3.    Quando era pequeno, ensinaste-me a ler. 
4.    Quando estava só, deste-me amor. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1.    Quando estava preso vieste à minha cela. 
2.    Quando estava de cama, cuidaste de mim. 
3.    Estava no estrangeiro e acolheste-me bem. 
4.    Estava desempregado e arranjaste-me emprego. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
L.    Ferido no combate, curaste as minhas chagas. 
2.    Ao procurar a bondade, estendeste-me a mão. 
3.    Quando era negro, ou amarelo, ou branco, 
4.    Insultado e rejeitado, levaste a minha cruz. 
 

T.   Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1. Era idoso e ofereceste-me um sorriso. 
2. Estava ansioso e compreendeste o meu sofrimento. 
3.  Quando troçavam de mim, estavas a meu lado. 
4.  Quando era feliz, partilhavas da minha alegria. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
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8.6. SALMO 145 (144) 
 
Este salmo é um cântico de acção de graças a Deus pelas obras maravilhosas que 
realiza, pela sua imensa bondade e justiça, porque é paciente e misericordioso. 
Todos somos convidados pelo salmista a cantar a glória do reino de Deus. 
Fazemo-lo pensando em Jesus Cristo, que veio para anunciar o reino de Deus: ele 
anuncia que nos ama muito. 
Este salmo pode ser recitado alternadamente por dois leitores. Depois de cada 
estrofe todos repetem o refrão: 
R/ Venha a nós o vosso reino. 
 
Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, 
e bendizer o vosso nome para sempre.  
Quero bendizer-vos, dia após dia, 
e louvar o nome para sempre. 
Uma geração anuncia à outra as vossas obras 
e todas proclamam o vosso poder. 
Falam do esplendor da vossa majestade 
e anunciam as vossas maravilhas. 
 
Cantam o poder das vossas obras 
e proclamam a vossa grandeza. 
Celebram a memória da vossa imensa bondade 
e aclamam a vossa justiça. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende de geração em geração. 
 
Graças vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-vos os vossos fiéis.  
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos grandiosos. 
 
Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, 
a glória e o esplendor do vosso reino. 
O vosso reino é um reino eterno, 
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. 
 

O QUE FIZERDES 
Jesus veio para anunciar o Reino de Deus, que é um reino de fraternidade, pois 
Deus é Amor. 
Hoje todos estamos empenhados em anunciá-lo sobretudo com os nossos gestos 
de amor, tendo como referência a pessoa de Jesus. O que fizermos aos outros é 
como fazendo-o a ele. 
Este texto pode ser recitado em forma de jogral: 4 leitores e todos. 
 
1.    Quando tive fome, deste-me de comer. 
2.    Quando tive sede, deste-me de beber 
3.    Quando estava sem casa, abriste-me a porta. 
4.    Quando estava sem roupa, deste-me o teu vestido. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1.    Quando estava cansado, ofereceste-me repouso. 
2.    Quando estava inquieto, acalmaste os meus tormentos. 
3.    Quando era pequeno, ensinaste-me a ler. 
4.    Quando estava só, deste-me amor. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1.    Quando estava preso vieste à minha cela. 
2.    Quando estava de cama, cuidaste de mim. 
3.    Estava no estrangeiro e acolheste-me bem. 
4.    Estava desempregado e arranjaste-me emprego. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
L.    Ferido no combate, curaste as minhas chagas. 
2.    Ao procurar a bondade, estendeste-me a mão. 
3.    Quando era negro, ou amarelo, ou branco, 
4.    Insultado e rejeitado, levaste a minha cruz. 
 

T.   Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
 
1. Era idoso e ofereceste-me um sorriso. 
2. Estava ansioso e compreendeste o meu sofrimento. 
3.  Quando troçavam de mim, estavas a meu lado. 
4.  Quando era feliz, partilhavas da minha alegria. 
 

T.    Tudo o que fizestes aos outros a mim o fizeste. 
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PAI NOSSO 
 
Este texto é apropriado para expressar os sentimos de todos os que querem 
trabalhar na vinha do Deus do Reino. 
Sugere-se que seja recitado por todos, depois de o lerem individualmente. 
 
Pai nosso que estás e reinas no céu, 
que também estás e queres reinar na terra, 
ajuda-nos a ser e a viver como irmãos. 
Que o teu nome seja bendito, santificado, respeitado. 
Que todos te conheçam e te amem, 
e que nós te demos a conhecer com a nossa a vida. 
 
Que venha o teu reino, 
que venha a justiça, a solidariedade, a paz. 
Que se derrubem os muros e caiam as fronteiras, 
que se acabam as gritantes desigualdades sociais, 
que ninguém morra de fome, nem de sede, nem de ódio, 
que ninguém seja excluído, explorado, oprimido, 
que ninguém seja discriminado por casa da sua raça. 
 
Que venha o teu Reino, o teu Espírito, 
e que apodere dos nossos corações 
e comece neles a reinar com força 
para que nos empenhemos em fazer a tua vontade na terra, 
como se faz no céu: 
para que antecipemos já neste mundo 
o reino de solidariedade que existe no céu. 
 
PAI NOSSO... (Todos). 
 
ORAÇÃO FINAL 
Senhor, 
enviastes a Jesus que teve como projecto de vida 
anunciar o Vosso reino, o Vosso amor para connosco, 
um amor que as nossas palavras não sabem explicar, 
pois sois Deus e nós pessoas humanas e limitadas. 
 
Senhor, 
faz que cada um de nós se empenhe nesse projecto 

anunciando com palavras e sobretudo com boas obras 
que sois o Deus da Vida plena e abundante para todos 
que se prolongará até à vida eterna, sem fim. 
 
Senhor, 
que venha depressa o dia da quinta estação: 
será a eterna Primavera das pessoas com a vida eterna, 
do mundo finalmente liberto de tudo o que o desfigura 
e do Vosso reino estendido pela terra inteira. 
Por nosso Senhor. 
 
R/ Amen. 
 
8.7. SALMO 56 (55) 
 
Tanto Jeremias como as duas mulheres (Judite e Ester) tiveram uma grande 
confiança no Senhor. Ter experiência de Deus é sobretudo sentir esta confiança 
filial. Está ao nosso lado mesmo que outros trocem de nós, nos armem ciladas, nos 
persigam. Foi esta também a experiência do salmista. 
Este salmo pode ser recitado por um leitor, sendo as estrofes intercaladas pelo 
refrão: 
R/ Em Deus confio e nada temo. 
 
Compadecei-vos de mim, ó Deus, 
porque os homens me calcam os pés 
e lutam sem descanso para me oprimir. 
Meus inimigos esmagam-me sem trégua, 
são tantos, ó Altíssimo, os que me fazem guerra! 
Quando me invade o terror, 
em vós ponho a minha confiança. 
Enalteço a palavra de Deus, em Deus confio e nada temo: 
que poderão fazer-me os homens? 
 
Passam o dia a difamar-me 
e só pensam na minha desgraça.  
Fazem conluios, armam ciladas,  
espiam os meus passos. 
 
Vós contastes os passos da minha vida errante 
e recolhestes as minhas lágrimas. 
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PAI NOSSO 
 
Este texto é apropriado para expressar os sentimos de todos os que querem 
trabalhar na vinha do Deus do Reino. 
Sugere-se que seja recitado por todos, depois de o lerem individualmente. 
 
Pai nosso que estás e reinas no céu, 
que também estás e queres reinar na terra, 
ajuda-nos a ser e a viver como irmãos. 
Que o teu nome seja bendito, santificado, respeitado. 
Que todos te conheçam e te amem, 
e que nós te demos a conhecer com a nossa a vida. 
 
Que venha o teu reino, 
que venha a justiça, a solidariedade, a paz. 
Que se derrubem os muros e caiam as fronteiras, 
que se acabam as gritantes desigualdades sociais, 
que ninguém morra de fome, nem de sede, nem de ódio, 
que ninguém seja excluído, explorado, oprimido, 
que ninguém seja discriminado por casa da sua raça. 
 
Que venha o teu Reino, o teu Espírito, 
e que apodere dos nossos corações 
e comece neles a reinar com força 
para que nos empenhemos em fazer a tua vontade na terra, 
como se faz no céu: 
para que antecipemos já neste mundo 
o reino de solidariedade que existe no céu. 
 
PAI NOSSO... (Todos). 
 
ORAÇÃO FINAL 
Senhor, 
enviastes a Jesus que teve como projecto de vida 
anunciar o Vosso reino, o Vosso amor para connosco, 
um amor que as nossas palavras não sabem explicar, 
pois sois Deus e nós pessoas humanas e limitadas. 
 
Senhor, 
faz que cada um de nós se empenhe nesse projecto 

anunciando com palavras e sobretudo com boas obras 
que sois o Deus da Vida plena e abundante para todos 
que se prolongará até à vida eterna, sem fim. 
 
Senhor, 
que venha depressa o dia da quinta estação: 
será a eterna Primavera das pessoas com a vida eterna, 
do mundo finalmente liberto de tudo o que o desfigura 
e do Vosso reino estendido pela terra inteira. 
Por nosso Senhor. 
 
R/ Amen. 
 
8.7. SALMO 56 (55) 
 
Tanto Jeremias como as duas mulheres (Judite e Ester) tiveram uma grande 
confiança no Senhor. Ter experiência de Deus é sobretudo sentir esta confiança 
filial. Está ao nosso lado mesmo que outros trocem de nós, nos armem ciladas, nos 
persigam. Foi esta também a experiência do salmista. 
Este salmo pode ser recitado por um leitor, sendo as estrofes intercaladas pelo 
refrão: 
R/ Em Deus confio e nada temo. 
 
Compadecei-vos de mim, ó Deus, 
porque os homens me calcam os pés 
e lutam sem descanso para me oprimir. 
Meus inimigos esmagam-me sem trégua, 
são tantos, ó Altíssimo, os que me fazem guerra! 
Quando me invade o terror, 
em vós ponho a minha confiança. 
Enalteço a palavra de Deus, em Deus confio e nada temo: 
que poderão fazer-me os homens? 
 
Passam o dia a difamar-me 
e só pensam na minha desgraça.  
Fazem conluios, armam ciladas,  
espiam os meus passos. 
 
Vós contastes os passos da minha vida errante 
e recolhestes as minhas lágrimas. 
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Não consta tudo isso no vosso livro? 
Hão-de recuar os meus inimigos quando eu vos invocar. 
Bem sei que Deus está por mim. 
 
Enalteço a palavra de Deus,  
enalteço a promessa do Senhor.  
Em Deus confio e nada temo:  
que poderão fazer-me os homens? 
 
Devo cumprir, meu Deus, as promessas que fiz, 
oferecer-vos-ei sacrifícios de acção de graças, 
porque salvaste a minha vida da morte 
e preservaste os meus pés da queda, 
para andar na vossa presença, à luz da vida. 
 
EXPERIMENTAR DEUS 
Em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos pessoas 
que tiveram uma experiência de Deus muito forte. Deixaram-se amar por ele e 
manifestaram-se disponíveis para cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus é 
sempre a vida e a felicidade dos homens neste mundo e no mundo que há-de vir. 
 
Evoquemos alguns desses nomes e deixemo-nos cativar pelo seu exemplo de vida. 
E digamos: 
R/ Nos vos louvamos, Senhor. 
 
Nós vos louvamos por Abraão, o homem do «Eis-me aqui, Senhor!» 

Que como ele deixemos as nossas falsas seguranças e nos ponhamos a 
caminho de um futuro novo. 

Nós vos louvamos por Moisés, o homem que conduziu o povo através do deserto. 
Que como ele nos empenhemos em todas as tarefas de libertação humana. 

 
Nós vos louvamos por David, o rei de Israel que se arrependeu do seu pecado. 

Que como ele nos levantemos sempre que caímos, retomando a marcha 
com um coração renovado. 

 
Nós vos louvamos pelo profeta Amos que sofria com a injustiça social e a 
denunciava. 

Que como ele sejamos sensíveis à situação dos oprimidos e explorados da 
nossa sociedade consumista. 

 

Nós vos louvamos pelo profeta Jeremias, aquele que se deixou seduzir e cumpriu 
corajosamente a sua missão de profetizar. 

Que como ele nos deixemos seduzir por vos, que vos desejais relacionar 
com cada pessoa porque sois Amor. 

 
Nós vos louvamos pelas mulheres Judite, Ester e outras que confiaram plenamente 
em vós, correndo riscos. 

Que como elas seja grande a nossa confiança, pois derrubais os poderosos 
dos seus tronos c exaltais os humildes. 

 
Nós vos louvamos por Maria de Nazaré, aquela que acreditou em tudo o que lhe foi 
comunicado. 

Que como ela sintamos uma experiência forte de Deus cheio de misericórdia 
e de fidelidade para sempre. 
 

Nós te louvamos por tantos crentes anónimos que, sem saber teologia, sentiram 
uma experiência do vosso amor. 

Que como eles tenhamos uma fé viva, feita carne da nossa carne, que nos 
envolve de paz e alegria. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
A profissão da nossa fé deve ser expressão de uma vivência de fé. Só quem 
experimentou a força transformadora de Deus na sua vida poderá dizer com 
verdade que tem fé viva. 
Esta fórmula de profissão de fé é recitada por um leitor, pelo animador e por todos 
os presentes. Relaciona as verdades que professamos com a vida, que deve ser 
diferente da dos pagãos. 
 

1. Crer em Deus Pai Todo Poderoso significa que não temos um outro senhor 
como, por exemplo, o dinheiro diante do qual nos curvamos e pelo qual nos 
agredimos, nos cobiçamos, nos exploramos. 

2. Credes em Deus Pai Todo Poderoso, criador do céu e da terra? 
 

R/ Sim, creio! 

 
1. Crer em Jesus Cristo significa que estamos dispostos a seguir o caminho das 

suas bem-aventuranças, mesmo que seja necessário remar contra a maré deste 
mundo pagão. 
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Não consta tudo isso no vosso livro? 
Hão-de recuar os meus inimigos quando eu vos invocar. 
Bem sei que Deus está por mim. 
 
Enalteço a palavra de Deus,  
enalteço a promessa do Senhor.  
Em Deus confio e nada temo:  
que poderão fazer-me os homens? 
 
Devo cumprir, meu Deus, as promessas que fiz, 
oferecer-vos-ei sacrifícios de acção de graças, 
porque salvaste a minha vida da morte 
e preservaste os meus pés da queda, 
para andar na vossa presença, à luz da vida. 
 
EXPERIMENTAR DEUS 
Em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos pessoas 
que tiveram uma experiência de Deus muito forte. Deixaram-se amar por ele e 
manifestaram-se disponíveis para cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus é 
sempre a vida e a felicidade dos homens neste mundo e no mundo que há-de vir. 
 
Evoquemos alguns desses nomes e deixemo-nos cativar pelo seu exemplo de vida. 
E digamos: 
R/ Nos vos louvamos, Senhor. 
 
Nós vos louvamos por Abraão, o homem do «Eis-me aqui, Senhor!» 

Que como ele deixemos as nossas falsas seguranças e nos ponhamos a 
caminho de um futuro novo. 

Nós vos louvamos por Moisés, o homem que conduziu o povo através do deserto. 
Que como ele nos empenhemos em todas as tarefas de libertação humana. 

 
Nós vos louvamos por David, o rei de Israel que se arrependeu do seu pecado. 

Que como ele nos levantemos sempre que caímos, retomando a marcha 
com um coração renovado. 

 
Nós vos louvamos pelo profeta Amos que sofria com a injustiça social e a 
denunciava. 

Que como ele sejamos sensíveis à situação dos oprimidos e explorados da 
nossa sociedade consumista. 

 

Nós vos louvamos pelo profeta Jeremias, aquele que se deixou seduzir e cumpriu 
corajosamente a sua missão de profetizar. 

Que como ele nos deixemos seduzir por vos, que vos desejais relacionar 
com cada pessoa porque sois Amor. 

 
Nós vos louvamos pelas mulheres Judite, Ester e outras que confiaram plenamente 
em vós, correndo riscos. 

Que como elas seja grande a nossa confiança, pois derrubais os poderosos 
dos seus tronos c exaltais os humildes. 

 
Nós vos louvamos por Maria de Nazaré, aquela que acreditou em tudo o que lhe foi 
comunicado. 

Que como ela sintamos uma experiência forte de Deus cheio de misericórdia 
e de fidelidade para sempre. 
 

Nós te louvamos por tantos crentes anónimos que, sem saber teologia, sentiram 
uma experiência do vosso amor. 

Que como eles tenhamos uma fé viva, feita carne da nossa carne, que nos 
envolve de paz e alegria. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
A profissão da nossa fé deve ser expressão de uma vivência de fé. Só quem 
experimentou a força transformadora de Deus na sua vida poderá dizer com 
verdade que tem fé viva. 
Esta fórmula de profissão de fé é recitada por um leitor, pelo animador e por todos 
os presentes. Relaciona as verdades que professamos com a vida, que deve ser 
diferente da dos pagãos. 
 

1. Crer em Deus Pai Todo Poderoso significa que não temos um outro senhor 
como, por exemplo, o dinheiro diante do qual nos curvamos e pelo qual nos 
agredimos, nos cobiçamos, nos exploramos. 

2. Credes em Deus Pai Todo Poderoso, criador do céu e da terra? 
 

R/ Sim, creio! 

 
1. Crer em Jesus Cristo significa que estamos dispostos a seguir o caminho das 

suas bem-aventuranças, mesmo que seja necessário remar contra a maré deste 
mundo pagão. 
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2. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive à direita do Pai? 

 

R/ Sim, creio! 
 
1. Crer no Espírito Santo significa que, em toda a parte em que estamos, seja em 

casa, no lugar de trabalho ou nas diversões, sentimos que o Ressuscitado 
caminha connosco e nos conduz à santidade. 

2. Credes no Espírito Santo? 
 

R/ Sim, creio! 
 
1. Crer na Santa Igreja Católica significa que nos sentimos membros de uma 

comunidade e enviados para o mundo, a fim de nele sermos como o sal que dá 
sabor e a luz que alumia e aquece. 

2. Credes na Santa Igreja Católica? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na comunhão dos santos significa que nos sentimos unidos aos crentes de 

todo o mundo, de quem somos solidários. Significa que também estamos 
unidos aos que já vivem na glória de Deus. 

2. Credes na comunhão dos santos? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na remissão dos pecados significa que, sempre que, devido aos nossos 

pecados, não somos felizes e fazemos a vida negra aos outros, nos apressamos 
a receber o perdão de Deus, retomando uma vida nova. 

2. Credes no perdão dos pecados? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na vida eterna significa que nos sentimos peregrinos neste mundo que 

passará. E, nos momentos de luto, temos uni comportamento diferente 
daqueles que não têm esperança e para quem a morte é o fim de tudo. 

2. Credes na ressurreição e na vida eterna? 
 

R/ Sim, creio. 
 
 
 

PAI NOSSO 
O Pai nosso não será uma oração de rotina se quem a recita está a expressar a sua 
experiência em Deus. 
A introdução é lida por um leitor. 
 
Pai nosso, infunde nos teus filhos uma grande alegria 
por se sentirem amados por ti, Deus vivo e verdadeiro, 
Venha a nós o teu reino de justiça, de amor fraterno, 
de solidariedade vivida tal como Jesus a viveu. 
Que o alimento de todos nós seja a tua vontade, 
pois ela coincide com a vida em abundância para todos. 
Dá-nos o pão de que necessitamos para o corpo 
e também a coragem para o partilharmos com igualdade. 
Perdoa as nossas ofensas, pois queremos arrependermos 
por termos uma fé tão desligada da vida de todos os dias. 
Não nos deixes cair na tentação de ser crentes apenas ao 
domingo, mas também nos dias da semana, dando testemunho do teu amor. 
Livra-nos do mal de uma vida superficial, banal, materialista, 
e que nos deixemos seduzir por ti, o único que pode fazer-nos felizes. 
 

Pai nosso... (Todos) 
 

ORAÇÃO FINAL 
Senhor 
chamaste Abraão e ele escutou o teu apelo 
e pôs-se a caminho sem saber para onde ia. 
Chamaste Jeremias para ser teu profeta 
e ele deixou-se seduzir pelo teu amor. 
Chamaste Judite, Ester e tantas outras pessoas 
e elas confiaram plenamente em ti. 
E são também hoje muitos os que acreditam a sério. 
Senhor 
que a nossa fé não seja feita de palavras frias 
ou de uma recitação rotineira de fórmulas, 
mas de uma experiência vital de toda da pessoa, 
inteligência mas também coração e sentimento. 
Dá-nos a graça de escutar a tua voz de amigo, 
de nos deixarmos cativar pela tua pessoa, 
de pormos em ti toda a nossa confiança para sempre. 
Por nosso Senhor. 
R/ Amen. 
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2. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive à direita do Pai? 

 

R/ Sim, creio! 
 
1. Crer no Espírito Santo significa que, em toda a parte em que estamos, seja em 

casa, no lugar de trabalho ou nas diversões, sentimos que o Ressuscitado 
caminha connosco e nos conduz à santidade. 

2. Credes no Espírito Santo? 
 

R/ Sim, creio! 
 
1. Crer na Santa Igreja Católica significa que nos sentimos membros de uma 

comunidade e enviados para o mundo, a fim de nele sermos como o sal que dá 
sabor e a luz que alumia e aquece. 

2. Credes na Santa Igreja Católica? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na comunhão dos santos significa que nos sentimos unidos aos crentes de 

todo o mundo, de quem somos solidários. Significa que também estamos 
unidos aos que já vivem na glória de Deus. 

2. Credes na comunhão dos santos? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na remissão dos pecados significa que, sempre que, devido aos nossos 

pecados, não somos felizes e fazemos a vida negra aos outros, nos apressamos 
a receber o perdão de Deus, retomando uma vida nova. 

2. Credes no perdão dos pecados? 
 

R/ Sim, creio. 
 
1. Crer na vida eterna significa que nos sentimos peregrinos neste mundo que 

passará. E, nos momentos de luto, temos uni comportamento diferente 
daqueles que não têm esperança e para quem a morte é o fim de tudo. 

2. Credes na ressurreição e na vida eterna? 
 

R/ Sim, creio. 
 
 
 

PAI NOSSO 
O Pai nosso não será uma oração de rotina se quem a recita está a expressar a sua 
experiência em Deus. 
A introdução é lida por um leitor. 
 
Pai nosso, infunde nos teus filhos uma grande alegria 
por se sentirem amados por ti, Deus vivo e verdadeiro, 
Venha a nós o teu reino de justiça, de amor fraterno, 
de solidariedade vivida tal como Jesus a viveu. 
Que o alimento de todos nós seja a tua vontade, 
pois ela coincide com a vida em abundância para todos. 
Dá-nos o pão de que necessitamos para o corpo 
e também a coragem para o partilharmos com igualdade. 
Perdoa as nossas ofensas, pois queremos arrependermos 
por termos uma fé tão desligada da vida de todos os dias. 
Não nos deixes cair na tentação de ser crentes apenas ao 
domingo, mas também nos dias da semana, dando testemunho do teu amor. 
Livra-nos do mal de uma vida superficial, banal, materialista, 
e que nos deixemos seduzir por ti, o único que pode fazer-nos felizes. 
 

Pai nosso... (Todos) 
 

ORAÇÃO FINAL 
Senhor 
chamaste Abraão e ele escutou o teu apelo 
e pôs-se a caminho sem saber para onde ia. 
Chamaste Jeremias para ser teu profeta 
e ele deixou-se seduzir pelo teu amor. 
Chamaste Judite, Ester e tantas outras pessoas 
e elas confiaram plenamente em ti. 
E são também hoje muitos os que acreditam a sério. 
Senhor 
que a nossa fé não seja feita de palavras frias 
ou de uma recitação rotineira de fórmulas, 
mas de uma experiência vital de toda da pessoa, 
inteligência mas também coração e sentimento. 
Dá-nos a graça de escutar a tua voz de amigo, 
de nos deixarmos cativar pela tua pessoa, 
de pormos em ti toda a nossa confiança para sempre. 
Por nosso Senhor. 
R/ Amen. 
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8.8. SALMO A MARIA 
 
Este texto poder ser recitado por dois leitores, alternadamente, sendo intercalado 
por um refrão. 
R/ Glória a ti, Maria. 
 

Tu és, Maria, a experiência mais bela do Evangelho. 
Em ti Deus fez-se Boa Notícia para o homem.  
És como a luz da aurora que abre caminho ao Sol;  
és essa estrela matutina que anuncia o Dia.  
És a mulher crente que acolhe e guarda a Palavra;  
a mulher jovem que entra livre no plano de Deus.  
És estilo de vida, novo e fascinante na História;  
és, Maria, a virgem bela e fecunda de Nazaré. 
 

O meu coração alegra-se diante da tua presença luminosa;  
O meu coração busca o teu no caminho da verdade;  
o meu coração abre-se à tua vida límpida e profunda;  
o meu coração busca em ti um caminho de liberdade.  
Sinto-me feliz porque és mãe e és virgem.  
Sinto-me feliz porque és como um lago de paz;  
sinto-me feliz porque brilhas como a luz das estrelas; 
sinto-me feliz porque és feliz como a água das fontes. 
 
Eras jovem, Maria, quando revolucionaste a História:  
eras jovem quando Deus bateu à porta da tua casa;  
eras jovem quando disseste sim ao seu projecto de vida;  
eras jovem quando exclamastes: «Eis a serva do Senhor».  
Eras jovem e abriste-te a Deus como uma flor ao sol;  
eras jovem e deixaste que Deus entrasse na tua tenda;  
eraS jovem e voaste para os altos cumes da santidade;  
eras jovem e na tua vida entrou o ritmo da festa. 
 
O teu coração disse: Como poderá ser isso? Como? 
O teu coração disse: Eis a serva do Senhor. Faça-se. 
O teu coração disse: A minha alma glorifica o Senhor. 
O teu coração disse: Faça-se em mim a tua Palavra. 
O teu coração disse: Os teus caminhos são os meus. 
O teu coração disse: Que queres, Senhor, que eu faça? 
O teu coração disse: O teu projecto é o meu. 
O teu coração disse: Alegro-me em Deus que me salva. 

Obrigado, Maria, pelo teu coração bom e disponível. 
Obrigado, Maria, pelo teu olhar límpido e puro. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração sincero e leal. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração claro e luminoso. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração simples e humilde. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração cheio de luz e amor. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração aberto ao infinito. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração sempre jovem. 
 
Eis-me aqui, cm busca dum caminho de felicidade. 
Eis-me aqui, em busca  dum sentido para a vida. 
Eis-me aqui, em busca de Alguém que me ame. 
Eis-me aqui, em busca de sementes de alegria. 
Eis-me aqui, em busca  da paz e do bem. 
Eis-me aqui, em busca  dum caminho de justiça. 
Eis-me aqui, em busca  do rosto do Deus vivo. 
Eis-me aqui, em busca  da plenitude da alegria. 
 
ORAÇÃO A MARIA 
Este texto pode ser recitado por um leitor, com um fundo musical muito suave. 
 
Maria é para ti a Estrela do mar. 
Se as ondas da tentação se levantam 
e tu vens bater contra os rochedos 
do sofrimento e da angústia, 
olha para a estrela, invoca Maria 
Se és atingido pela tempestade 
do orgulho, ambição traição, 
olha para a estrela, invoca Maria. 
Se a cólera os a sedução da avareza 
agitam a barca do teu espírito, 
olha para a estrela, invoca Maria. 
Se começas a ser afogado pela tristeza, 
pelo abismo do desespero, 
pensa em Maria, invoca Maria. 
Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, 
pensa em Maria, invoca Maria. 
Se a segues, não te desviarás. 
Se lhe rezas, não desesperas. 
Se a consultas, não te enganas. 
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8.8. SALMO A MARIA 
 
Este texto poder ser recitado por dois leitores, alternadamente, sendo intercalado 
por um refrão. 
R/ Glória a ti, Maria. 
 

Tu és, Maria, a experiência mais bela do Evangelho. 
Em ti Deus fez-se Boa Notícia para o homem.  
És como a luz da aurora que abre caminho ao Sol;  
és essa estrela matutina que anuncia o Dia.  
És a mulher crente que acolhe e guarda a Palavra;  
a mulher jovem que entra livre no plano de Deus.  
És estilo de vida, novo e fascinante na História;  
és, Maria, a virgem bela e fecunda de Nazaré. 
 

O meu coração alegra-se diante da tua presença luminosa;  
O meu coração busca o teu no caminho da verdade;  
o meu coração abre-se à tua vida límpida e profunda;  
o meu coração busca em ti um caminho de liberdade.  
Sinto-me feliz porque és mãe e és virgem.  
Sinto-me feliz porque és como um lago de paz;  
sinto-me feliz porque brilhas como a luz das estrelas; 
sinto-me feliz porque és feliz como a água das fontes. 
 
Eras jovem, Maria, quando revolucionaste a História:  
eras jovem quando Deus bateu à porta da tua casa;  
eras jovem quando disseste sim ao seu projecto de vida;  
eras jovem quando exclamastes: «Eis a serva do Senhor».  
Eras jovem e abriste-te a Deus como uma flor ao sol;  
eras jovem e deixaste que Deus entrasse na tua tenda;  
eraS jovem e voaste para os altos cumes da santidade;  
eras jovem e na tua vida entrou o ritmo da festa. 
 
O teu coração disse: Como poderá ser isso? Como? 
O teu coração disse: Eis a serva do Senhor. Faça-se. 
O teu coração disse: A minha alma glorifica o Senhor. 
O teu coração disse: Faça-se em mim a tua Palavra. 
O teu coração disse: Os teus caminhos são os meus. 
O teu coração disse: Que queres, Senhor, que eu faça? 
O teu coração disse: O teu projecto é o meu. 
O teu coração disse: Alegro-me em Deus que me salva. 

Obrigado, Maria, pelo teu coração bom e disponível. 
Obrigado, Maria, pelo teu olhar límpido e puro. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração sincero e leal. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração claro e luminoso. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração simples e humilde. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração cheio de luz e amor. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração aberto ao infinito. 
Obrigado, Maria, pelo teu coração sempre jovem. 
 
Eis-me aqui, cm busca dum caminho de felicidade. 
Eis-me aqui, em busca  dum sentido para a vida. 
Eis-me aqui, em busca de Alguém que me ame. 
Eis-me aqui, em busca de sementes de alegria. 
Eis-me aqui, em busca  da paz e do bem. 
Eis-me aqui, em busca  dum caminho de justiça. 
Eis-me aqui, em busca  do rosto do Deus vivo. 
Eis-me aqui, em busca  da plenitude da alegria. 
 
ORAÇÃO A MARIA 
Este texto pode ser recitado por um leitor, com um fundo musical muito suave. 
 
Maria é para ti a Estrela do mar. 
Se as ondas da tentação se levantam 
e tu vens bater contra os rochedos 
do sofrimento e da angústia, 
olha para a estrela, invoca Maria 
Se és atingido pela tempestade 
do orgulho, ambição traição, 
olha para a estrela, invoca Maria. 
Se a cólera os a sedução da avareza 
agitam a barca do teu espírito, 
olha para a estrela, invoca Maria. 
Se começas a ser afogado pela tristeza, 
pelo abismo do desespero, 
pensa em Maria, invoca Maria. 
Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, 
pensa em Maria, invoca Maria. 
Se a segues, não te desviarás. 
Se lhe rezas, não desesperas. 
Se a consultas, não te enganas. 
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Se ele te ampara, não cais. 
Se ela te protege, não temes. 
Se te conduz, não te cansas. 
Se te ajudam chegarás ao final. 
Sim, nas dificuldades, nas provações,  
assim como nos momentos de alegria,  
olha para a estrela, contempla Maria. 
(S. Remordo) 
 
AVE MARIA 
A Ave Maria consta de duas partes: a primeira é de louvor e a segunda é de 
intercessão: Rogai por nós, pecadores... 
Este texto pode ser lido por dois leitores e todos participam conforme se indica. 
 
1. Todas as gerações ao longo dos séculos e também hoje todos os crentes se 

voltam para ti e te saúdam com todo o carinho, pois és mãe. 
1. Ave Maria. 
 

T.    Ave Maria. 
 
1. Desde o momento da tua concepção foste preservada de todo o pecado do 

mundo e viveste em santidade ante Deus e os homens. 
2. Cheia de graça.  
 

T.    Cheia de graça. 
 
1. Deus esteve contigo ao longo da tua vida e tu cresceste na fé, acreditando 

firmemente, mesmo quando o teu Filho foi rejeitado e morto. 
1. O Senhor está contigo. 
 

T.   O Senhor está contigo. 
 
1. Todas as mulheres encontram em ti, Maria, um modelo de vida e uma poderosa 

intercessora. Por isso, se voltam para ti, que vives com Deus. 
2. Bendita és tu entre as mulheres. 
 

T.    Bendita és tu entre as mulheres. 
 
1. O importante, Maria, é seres a mãe de Jesus, aquele que foi esperado ao longo 

de muitos séculos e chegou uma noite na humildade do presépio. 
2. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
 

T.    Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

1. És hoje invocada por nós com muitos títulos: és Advogada e Auxiliadora do 
povo cristão. Mas o maior de todos é o de seres mãe de Deus. 

2. Santa Maria, mãe de Deus. 
 

T.    Santa Maria, mãe de Deus. 
 
1. Nós te pedimos com confiança de filhos que caminhes connosco no nosso 
caminhar pela vida a fim de chegarmos um dia à pátria onde vives feliz. 
2. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ámen. 
 

T.    Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ámen. 
 
Ave Maria... (Todos). 
 
 
8.9. CELEBRAR A LIBERDADE 

TEMPO DE ACOLHIMENTO 
1. CÂNTICO DE ENTRADA 
 
2. ESCRAVOS E LIVRES 
Entram alguns jovens, um de cada vez, levando cada um seu jornal onde está uma 
notícia boa ou má. 
 
1° JOVEM 
A droga mata - Foi encontrado morto um jovem, que aparenta 17 anos, perto da 
estação de comboio. Junto dele estava uma seringa. Crê-se que foi vítima de uma 
dose excessiva de heroína. De facto, comprovou-se que estava adulterada. 
 
2.º JOVEM 
Jovens salvam jovens - Um grupo composto por 25 jovens está a organizar-se. 
O seu objectivo é arranjar o dinheiro necessário para ajudar no internamento e na 
recuperação de alguns jovens pobres do bairro que caíram na ratoeira da droga. 
 

3° JOVEM 
Matam um idoso e fogem - Dois jovens, de idades compreendidas entre os 14  e 
os 15, roubaram um menor à saída da escola e fugirarn levando-lhe o telemóvel e 
todo o dinheiro que possuía. 
 

4° JOVEM 
Salvar uma vida - Um grupo de jovens ofereceu-se para colaborar no peditório 
de rua, a fim de angariarem o dinheiro necessário para que um dos seus colegas 
possa ir ao estrangeiro fazer uma operação que lhe pode salvar a vida. 
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Se ele te ampara, não cais. 
Se ela te protege, não temes. 
Se te conduz, não te cansas. 
Se te ajudam chegarás ao final. 
Sim, nas dificuldades, nas provações,  
assim como nos momentos de alegria,  
olha para a estrela, contempla Maria. 
(S. Remordo) 
 
AVE MARIA 
A Ave Maria consta de duas partes: a primeira é de louvor e a segunda é de 
intercessão: Rogai por nós, pecadores... 
Este texto pode ser lido por dois leitores e todos participam conforme se indica. 
 
1. Todas as gerações ao longo dos séculos e também hoje todos os crentes se 

voltam para ti e te saúdam com todo o carinho, pois és mãe. 
1. Ave Maria. 
 

T.    Ave Maria. 
 
1. Desde o momento da tua concepção foste preservada de todo o pecado do 

mundo e viveste em santidade ante Deus e os homens. 
2. Cheia de graça.  
 

T.    Cheia de graça. 
 
1. Deus esteve contigo ao longo da tua vida e tu cresceste na fé, acreditando 

firmemente, mesmo quando o teu Filho foi rejeitado e morto. 
1. O Senhor está contigo. 
 

T.   O Senhor está contigo. 
 
1. Todas as mulheres encontram em ti, Maria, um modelo de vida e uma poderosa 

intercessora. Por isso, se voltam para ti, que vives com Deus. 
2. Bendita és tu entre as mulheres. 
 

T.    Bendita és tu entre as mulheres. 
 
1. O importante, Maria, é seres a mãe de Jesus, aquele que foi esperado ao longo 

de muitos séculos e chegou uma noite na humildade do presépio. 
2. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
 

T.    Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

1. És hoje invocada por nós com muitos títulos: és Advogada e Auxiliadora do 
povo cristão. Mas o maior de todos é o de seres mãe de Deus. 

2. Santa Maria, mãe de Deus. 
 

T.    Santa Maria, mãe de Deus. 
 
1. Nós te pedimos com confiança de filhos que caminhes connosco no nosso 
caminhar pela vida a fim de chegarmos um dia à pátria onde vives feliz. 
2. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ámen. 
 

T.    Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ámen. 
 
Ave Maria... (Todos). 
 
 
8.9. CELEBRAR A LIBERDADE 

TEMPO DE ACOLHIMENTO 
1. CÂNTICO DE ENTRADA 
 
2. ESCRAVOS E LIVRES 
Entram alguns jovens, um de cada vez, levando cada um seu jornal onde está uma 
notícia boa ou má. 
 
1° JOVEM 
A droga mata - Foi encontrado morto um jovem, que aparenta 17 anos, perto da 
estação de comboio. Junto dele estava uma seringa. Crê-se que foi vítima de uma 
dose excessiva de heroína. De facto, comprovou-se que estava adulterada. 
 
2.º JOVEM 
Jovens salvam jovens - Um grupo composto por 25 jovens está a organizar-se. 
O seu objectivo é arranjar o dinheiro necessário para ajudar no internamento e na 
recuperação de alguns jovens pobres do bairro que caíram na ratoeira da droga. 
 

3° JOVEM 
Matam um idoso e fogem - Dois jovens, de idades compreendidas entre os 14  e 
os 15, roubaram um menor à saída da escola e fugirarn levando-lhe o telemóvel e 
todo o dinheiro que possuía. 
 

4° JOVEM 
Salvar uma vida - Um grupo de jovens ofereceu-se para colaborar no peditório 
de rua, a fim de angariarem o dinheiro necessário para que um dos seus colegas 
possa ir ao estrangeiro fazer uma operação que lhe pode salvar a vida. 
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5° JOVEM 
Destruição - Quando as pessoas saíram de casa, logo de manhã para irem para o 
trabalho, encontraram as paredes sujas com graffiti e os recipientes do lixo 
partidos. Passou por ali, durante a noite, a irresponsabilidade. 
 
6° JOVEM 
Deixam de fumar - Segundo algumas estatísticas recentes, os jovens estão cada 
vez mais a deixar de fumar. São mais os adultos que fumam do que os jovens, 
apesar do aviso do maço que diz: "A droga mata!" 
 
3. COMENTÁRIO 
Esta é parte da realidade: jovens escravos e jovens livres. Escravos da droga, da 
violência, da irresponsabilidade... Mas também jovens livres para ajudar, para 
serem solidários, para viverem uma vida saudável. 
 
Os jornais, as revistas, a televisão, a Internet podem ser lidas nesta perspectiva: 
onde estão as pessoas livres? Verdadeiramente livres? 
Metidos e enterrados neste mundo até ao pescoço, necessitamos de ter pontos de 
referência para sabermos quais os caminhos da liberdade. 
Deus está sempre de portas abertas e mesa posta, à espera que deixemos atitudes 
de escravidão e optemos por viver segundo a liberdade cristã. 

 
TEMPO DA PALAVRA 

 
1. LEITURA DO EVANGELHO 
Durante esta leitura haverá, se possível, um fundo musical apropriado, como se 
indica no texto. Para tal, haverá uma pequena pausa para os acordes iniciais e 
depois continua muito suave. 
 
Evangelho segundo S. Lucas (15, 11-32) Acordes normais de guitarra. 
Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
— Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. 
E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, 
juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto 
possuía, numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome 
nesse país e ele começou a passar privações. 

Acordes de guitarra a indicar tristeza. 
 

Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o 
mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o 
estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. 

E, caindo em si, disse: 
— Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância. E eu aqui a morrer de 
fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e vou dizer-lhe: "Pai, pequei contra o 
céu e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho; trata--me como um dos teus 
jornaleiros. 

Acordes de guitarra muito alegres. 
 

E, levantando-se, foi ter com o pai. Quando ele ainda estava longe, o pai viu-o e, 
enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. 
O filho disse-lhe: 
— Pai, pequei contra o céu e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. 
Mas o pai disse aos servos: 
— Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha; ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o; vamos fazer um banquete e 
alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi 
encontrado. E a festa principiou. 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a vós, Senhor. 
 
 
2. INTRODUÇÃO À DRAMATIZAÇÃO 
Esta parábola conta uma história de escravidão Que acaba bem. Há um pai que 
tem quatro gestos de acolhimento: 
— está de olhar atento à espera do filho, 
— que corre para ele, 
— que se lança ao seu pescoço, 
— que o cobre de beijos. 
E, depois destes gestos de ternura, manda que esse escravo se vista como pessoa 
livre e se faça uma festa. Porque esse jovem passou da morte para a vida. 
E uma história sempre actual, como o é o Evangelho. Vamos escutá-lo numa 
versão actual. Qualquer semelhança com alguma realidade é pura coincidência. 
 
 
3. DRAMATIZAÇÃO 
Personagens: Um Narrador e quatro jovens. 
 
NARRADOR - Era uma vez um pai que tinha dois filhos. O mais novo disse-lhe: 
JOVEM 1 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me o meu corpo para 
comunicar com os outros, para expressar toda a minha alegria de viver no meio 
dos meus irmãos, na humanidade. 
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5° JOVEM 
Destruição - Quando as pessoas saíram de casa, logo de manhã para irem para o 
trabalho, encontraram as paredes sujas com graffiti e os recipientes do lixo 
partidos. Passou por ali, durante a noite, a irresponsabilidade. 
 
6° JOVEM 
Deixam de fumar - Segundo algumas estatísticas recentes, os jovens estão cada 
vez mais a deixar de fumar. São mais os adultos que fumam do que os jovens, 
apesar do aviso do maço que diz: "A droga mata!" 
 
3. COMENTÁRIO 
Esta é parte da realidade: jovens escravos e jovens livres. Escravos da droga, da 
violência, da irresponsabilidade... Mas também jovens livres para ajudar, para 
serem solidários, para viverem uma vida saudável. 
 
Os jornais, as revistas, a televisão, a Internet podem ser lidas nesta perspectiva: 
onde estão as pessoas livres? Verdadeiramente livres? 
Metidos e enterrados neste mundo até ao pescoço, necessitamos de ter pontos de 
referência para sabermos quais os caminhos da liberdade. 
Deus está sempre de portas abertas e mesa posta, à espera que deixemos atitudes 
de escravidão e optemos por viver segundo a liberdade cristã. 

 
TEMPO DA PALAVRA 

 
1. LEITURA DO EVANGELHO 
Durante esta leitura haverá, se possível, um fundo musical apropriado, como se 
indica no texto. Para tal, haverá uma pequena pausa para os acordes iniciais e 
depois continua muito suave. 
 
Evangelho segundo S. Lucas (15, 11-32) Acordes normais de guitarra. 
Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
— Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. 
E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, 
juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto 
possuía, numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome 
nesse país e ele começou a passar privações. 

Acordes de guitarra a indicar tristeza. 
 

Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o 
mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o 
estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. 

E, caindo em si, disse: 
— Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância. E eu aqui a morrer de 
fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e vou dizer-lhe: "Pai, pequei contra o 
céu e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho; trata--me como um dos teus 
jornaleiros. 

Acordes de guitarra muito alegres. 
 

E, levantando-se, foi ter com o pai. Quando ele ainda estava longe, o pai viu-o e, 
enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. 
O filho disse-lhe: 
— Pai, pequei contra o céu e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. 
Mas o pai disse aos servos: 
— Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha; ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o; vamos fazer um banquete e 
alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi 
encontrado. E a festa principiou. 
Palavra da salvação. 
R/ Glória a vós, Senhor. 
 
 
2. INTRODUÇÃO À DRAMATIZAÇÃO 
Esta parábola conta uma história de escravidão Que acaba bem. Há um pai que 
tem quatro gestos de acolhimento: 
— está de olhar atento à espera do filho, 
— que corre para ele, 
— que se lança ao seu pescoço, 
— que o cobre de beijos. 
E, depois destes gestos de ternura, manda que esse escravo se vista como pessoa 
livre e se faça uma festa. Porque esse jovem passou da morte para a vida. 
E uma história sempre actual, como o é o Evangelho. Vamos escutá-lo numa 
versão actual. Qualquer semelhança com alguma realidade é pura coincidência. 
 
 
3. DRAMATIZAÇÃO 
Personagens: Um Narrador e quatro jovens. 
 
NARRADOR - Era uma vez um pai que tinha dois filhos. O mais novo disse-lhe: 
JOVEM 1 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me o meu corpo para 
comunicar com os outros, para expressar toda a minha alegria de viver no meio 
dos meus irmãos, na humanidade. 
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JOVEM 2 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me a minha inteligência para 
fazer progressos na descoberta da verdade, para compreender cada vez melhor os 
outros, para pensar no que é justo e verdadeiro. 
JOVEM 3 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me o meu coração para 
amar, para viver em paz, para dar alegria, para servir, para ser bondoso, para 
perdoar. 
JOVEM 4 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me uns membros fortes, com 
energias suficientes para trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais 
livre, mais fraterno, mais habitável, mais feliz para todos. 
NARRADOR — E o pai deu-lhe tudo isso que ele pedia. Pedia coisas boas e não as 
podia negar, pois o amava muito. Mas, depois de recebida a herança, o filho foi 
para longe, muito longe e disse: 
JOVEM 1 (Fala para o público e sai.) — O corpo é meu e faço com ele o que quero. 
Vou entregá-lo à gula, à preguiça, ao sexo, ao álcool, à droga, ao tabaco. 
JOVEM 2 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero da minha 
inteligência. Sirvo-me dela para a mentira, o engano, a falsidade, o erro, o orgulho, 
a vaidade, a vingança. 
JOVEM 3 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero do meu 
coração. Sirvo-me dele para odiar as pessoas, para falar mal deles, para as olhar 
com desprezo, para não as escutar. 
JOVEM 4 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero dos meus 
membros, das minhas energias. Sirvo-me deles para ser violento, para agredir os 
outros, para fazer asneiras, para mostrar todo o meu egoísmo e maldade. 
NARRADOR — Um dia, o jovem percebeu que essa maneira de viver não lhe dava 
a felicidade que buscava. Sentiu na sua pele que tinha descido mais baixo do que 
um porco, com o devido respeito a este animal. Queria levantar-se e viver uma 
vida verdadeiramente livre e feliz. Mas como se iria apresentar em casa? 
Contudo, não podia esperar mais tempo. Um dia decidiu partir. Estudou o que 
havia de dizer: 
JOVEM 1 (Entra, faz um gesto de súplica e fica em cena.) — Pai, perdão por todos 
os meus pecados. 
JOVEM 2 (Idem.) — Pai, dá-me um espírito novo. 
JOVEM 3 (Idem.) — Pai, dá-me um coração novo. 
JOVEM 4 (Idem.) — Pai, faz de mim um homem novo. 
NARRADOR (Os jovens levantam-se e formam um círculo, de braços erguidos para 
o alto.) — O filho pôs-se a caminho. O pai nem sequer lhe deu tempo do filho se 
ajoelhar e dizer o "acto de contrição". Imediatamente, fez dele de novo um jovem 
livre e feliz. Cantou a canção da liberdade como nunca o tinha feito. Era um 
homem livre. 
 

Os jovens cantam uma canção apropriada, e a assembleia associa-se com o refrão. 

4. COMENTÁRIO 
Tópicos para um breve comentário. 
 
- Que comentários fazeis a esta dramatização? 
Fomos criados para viver como pessoas livres. A liberdade é algo de tão valioso 
que não a podemos vender a ninguém. 
Mas, como disse Jesus, só a verdade nos liberta. E a verdade está em seguir os 
seus ensinamentos, cumprir os seus mandamentos. 
Para vermos o que é uma pessoa verdadeiramente livre, contemplemos Jesus. 
Toda a sua palavra e acção é a verdade que liberta. 
Quanto mais imitarmos a Jesus, mais seremos livres. Uma liberdade ensaiada dia a 
dia, e que nos conduz à libertação que nos fará felizes. 
Como é que Jesus Cristo viveu a sua condição de homem livre? 
Folheai os Evangelhos e encontrareis a forma como Jesus vivia, como Jesus 
pensava, como Jesus amava, como Jesus vivia... 
No deserto, ao ser tentado, libertou-se dos instintos do poder, do orgulho, do 
egoísmo, do ter... 
Na vida pública foi livre para amar a Deus. livre para amar a todos, especialmente 
os pobres. 
Afirmou que só a verdade nos libertará, nos fará felizes para sempre. E disse: "Eu 
sou a Verdade!" 
A sua vida agradou ao Pai, que o libertou definitivamente do poder da morte e o 
constituiu Senhor. Quem se assemelhar a Jesus Cristo é verdadeiramente humano, 
verdadeiramente livre. 
Jesus é o modelo do homem perfeito e o primeiro dos ressuscitados, dos que 
alcançaram a libertação perfeita: a libertação do mal, do pecado e da morte. No 
seu seguimento, caminhamos todos nós. 
 

TEMPO DE ORAÇÃO 
1. CÂNTICO DE MEDITAÇÃO 
2. PRECES 
Oremos a Jesus Cristo para que nos ajude a viver na liberdade cristã, que nos fará 
pessoas verdadeiramente livres e felizes. E digamos: 
Ouvi-nos, Senhor Jesus! 
 
Intervenção de um leitor. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança todo o meu ser, corpo e espírito. Faz que 
jamais leve uma vida a rastejar mas que eu viva erguido, conforme a dignidade 
que recebi de filho adoptivo de Deus. 
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JOVEM 2 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me a minha inteligência para 
fazer progressos na descoberta da verdade, para compreender cada vez melhor os 
outros, para pensar no que é justo e verdadeiro. 
JOVEM 3 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me o meu coração para 
amar, para viver em paz, para dar alegria, para servir, para ser bondoso, para 
perdoar. 
JOVEM 4 (Entra.) — Pai, dá-me a minha herança. Dá-me uns membros fortes, com 
energias suficientes para trabalhar na construção de um mundo mais justo, mais 
livre, mais fraterno, mais habitável, mais feliz para todos. 
NARRADOR — E o pai deu-lhe tudo isso que ele pedia. Pedia coisas boas e não as 
podia negar, pois o amava muito. Mas, depois de recebida a herança, o filho foi 
para longe, muito longe e disse: 
JOVEM 1 (Fala para o público e sai.) — O corpo é meu e faço com ele o que quero. 
Vou entregá-lo à gula, à preguiça, ao sexo, ao álcool, à droga, ao tabaco. 
JOVEM 2 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero da minha 
inteligência. Sirvo-me dela para a mentira, o engano, a falsidade, o erro, o orgulho, 
a vaidade, a vingança. 
JOVEM 3 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero do meu 
coração. Sirvo-me dele para odiar as pessoas, para falar mal deles, para as olhar 
com desprezo, para não as escutar. 
JOVEM 4 (Fala para o público e sai.) — Sou livre. Faço o que quero dos meus 
membros, das minhas energias. Sirvo-me deles para ser violento, para agredir os 
outros, para fazer asneiras, para mostrar todo o meu egoísmo e maldade. 
NARRADOR — Um dia, o jovem percebeu que essa maneira de viver não lhe dava 
a felicidade que buscava. Sentiu na sua pele que tinha descido mais baixo do que 
um porco, com o devido respeito a este animal. Queria levantar-se e viver uma 
vida verdadeiramente livre e feliz. Mas como se iria apresentar em casa? 
Contudo, não podia esperar mais tempo. Um dia decidiu partir. Estudou o que 
havia de dizer: 
JOVEM 1 (Entra, faz um gesto de súplica e fica em cena.) — Pai, perdão por todos 
os meus pecados. 
JOVEM 2 (Idem.) — Pai, dá-me um espírito novo. 
JOVEM 3 (Idem.) — Pai, dá-me um coração novo. 
JOVEM 4 (Idem.) — Pai, faz de mim um homem novo. 
NARRADOR (Os jovens levantam-se e formam um círculo, de braços erguidos para 
o alto.) — O filho pôs-se a caminho. O pai nem sequer lhe deu tempo do filho se 
ajoelhar e dizer o "acto de contrição". Imediatamente, fez dele de novo um jovem 
livre e feliz. Cantou a canção da liberdade como nunca o tinha feito. Era um 
homem livre. 
 

Os jovens cantam uma canção apropriada, e a assembleia associa-se com o refrão. 

4. COMENTÁRIO 
Tópicos para um breve comentário. 
 
- Que comentários fazeis a esta dramatização? 
Fomos criados para viver como pessoas livres. A liberdade é algo de tão valioso 
que não a podemos vender a ninguém. 
Mas, como disse Jesus, só a verdade nos liberta. E a verdade está em seguir os 
seus ensinamentos, cumprir os seus mandamentos. 
Para vermos o que é uma pessoa verdadeiramente livre, contemplemos Jesus. 
Toda a sua palavra e acção é a verdade que liberta. 
Quanto mais imitarmos a Jesus, mais seremos livres. Uma liberdade ensaiada dia a 
dia, e que nos conduz à libertação que nos fará felizes. 
Como é que Jesus Cristo viveu a sua condição de homem livre? 
Folheai os Evangelhos e encontrareis a forma como Jesus vivia, como Jesus 
pensava, como Jesus amava, como Jesus vivia... 
No deserto, ao ser tentado, libertou-se dos instintos do poder, do orgulho, do 
egoísmo, do ter... 
Na vida pública foi livre para amar a Deus. livre para amar a todos, especialmente 
os pobres. 
Afirmou que só a verdade nos libertará, nos fará felizes para sempre. E disse: "Eu 
sou a Verdade!" 
A sua vida agradou ao Pai, que o libertou definitivamente do poder da morte e o 
constituiu Senhor. Quem se assemelhar a Jesus Cristo é verdadeiramente humano, 
verdadeiramente livre. 
Jesus é o modelo do homem perfeito e o primeiro dos ressuscitados, dos que 
alcançaram a libertação perfeita: a libertação do mal, do pecado e da morte. No 
seu seguimento, caminhamos todos nós. 
 

TEMPO DE ORAÇÃO 
1. CÂNTICO DE MEDITAÇÃO 
2. PRECES 
Oremos a Jesus Cristo para que nos ajude a viver na liberdade cristã, que nos fará 
pessoas verdadeiramente livres e felizes. E digamos: 
Ouvi-nos, Senhor Jesus! 
 
Intervenção de um leitor. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança todo o meu ser, corpo e espírito. Faz que 
jamais leve uma vida a rastejar mas que eu viva erguido, conforme a dignidade 
que recebi de filho adoptivo de Deus. 
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Oremos. 
Senhor Jesus, tenho como herança a minha inteligência, a minha memória, a 
minha vontade. Faz com que utilize estes dons para a descoberta da verdade, para 
fazer progressos, para fazer sempre a vontade de Deus. 
Oremos. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança o meu coração, os meus sentimentos, os meus 
afectos. Faz com que o utilize para amar as pessoas, para as respeitar, para as 
servir, e também para amar a Deus vivo. 
Oremos. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança todos os meus sentidos, os meus membros, as 
minhas qualidades, as minhas forças. Faz com que me torne um corajoso cons-
trutor de um mundo mais livre e fraterno. 
Oremos. 
 

TEMPO DO ENVIO 
 
1. O EMPENHO 
O animador faz passar um recipiente onde estão papéis para todos. Em cada papel 
está escrita uma destas frases. Cada qual retira um papel. No final, cada um é 
convidado a ler a frase que lhe coube em sorte. 
 
1.  Escolhe amar, em vez de odiar. 
2.  Escolhe curar, em vez de ferir. 
3.  Escolhe alegrar, em vez de entristecer. 
4.  Escolhe servir, em vez de mandar. 
5.  Escolhe perdoar, em vez de te vingares. 
6.  Escolhe dialogar, em vez de voltar costas. 
7.  Escolhe pacificar, em vez de fazer guerra. 
8.  Escolhe ser bondoso, em vez da maldade. 
9.  Escolhe a verdade, em vez da mentira. 
10.  Escolhe calar, em vez de criticar. 
11.  Escolhe baixar, em vez de subires. 
12.  Escolhe o esforço, em vez do comodismo. 
13.  Escolhe a liberdade, em vez da escravidão. 
14.  Escolhe a virtude, em vez do vício. 
15.  Escolhe a fé, em vez da descrença. 
16.  Escolhe a esperança, em vez do desespero. 
17.  Escolhe o amor, em vez do egoísmo. 

18.  Escolhe a partilha, em vez do consumismo. 
19.  Escolhe o bem, em vez do mal. 
20.  Escolhe Jesus Cristo, homem livre. 
 
2. ORAÇÃO FINAL 
Unidos num só coração e numa só alma, dêmo-nos as mãos e recitemos 
(cantemos) a oração que o Senhor nos ensinou. 
Pai nosso... 
 
3. CÂNTICO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PÃO DA PALAVRA 
 
A Palavra de Deus é a Verdade 
para corrigir os nossos erros. 
 

A Palavra de Deus é o Pão 
que alimenta as nossas palavras. 

 

A Palavra de Deus é a Chuva 
a regar as nossa horas estéreis. 
 

A Palavra de Deus é o Canto 
que alegra as nossas noites. 

 

A Palavra de Deus é a Estrada 
que os nossos passos percorrem. 
 

A Palavra de Deus é o Horizonte 
que faz caminhar o povo. 

 

A Palavra de Deus é a Resposta 
que põe fim às nossas dúvidas. 
 

A Palavra de Deus é a Fonte 
que refresca os pés do peregrino. 

 

A Palavra de Deus é a Luz 
que enche os nossos olhos. 
 

A Palavra de Deus é a Força 
que alenta a paciência dos pobres. 
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Oremos. 
Senhor Jesus, tenho como herança a minha inteligência, a minha memória, a 
minha vontade. Faz com que utilize estes dons para a descoberta da verdade, para 
fazer progressos, para fazer sempre a vontade de Deus. 
Oremos. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança o meu coração, os meus sentimentos, os meus 
afectos. Faz com que o utilize para amar as pessoas, para as respeitar, para as 
servir, e também para amar a Deus vivo. 
Oremos. 
 
Senhor Jesus, tenho como herança todos os meus sentidos, os meus membros, as 
minhas qualidades, as minhas forças. Faz com que me torne um corajoso cons-
trutor de um mundo mais livre e fraterno. 
Oremos. 
 

TEMPO DO ENVIO 
 
1. O EMPENHO 
O animador faz passar um recipiente onde estão papéis para todos. Em cada papel 
está escrita uma destas frases. Cada qual retira um papel. No final, cada um é 
convidado a ler a frase que lhe coube em sorte. 
 
1.  Escolhe amar, em vez de odiar. 
2.  Escolhe curar, em vez de ferir. 
3.  Escolhe alegrar, em vez de entristecer. 
4.  Escolhe servir, em vez de mandar. 
5.  Escolhe perdoar, em vez de te vingares. 
6.  Escolhe dialogar, em vez de voltar costas. 
7.  Escolhe pacificar, em vez de fazer guerra. 
8.  Escolhe ser bondoso, em vez da maldade. 
9.  Escolhe a verdade, em vez da mentira. 
10.  Escolhe calar, em vez de criticar. 
11.  Escolhe baixar, em vez de subires. 
12.  Escolhe o esforço, em vez do comodismo. 
13.  Escolhe a liberdade, em vez da escravidão. 
14.  Escolhe a virtude, em vez do vício. 
15.  Escolhe a fé, em vez da descrença. 
16.  Escolhe a esperança, em vez do desespero. 
17.  Escolhe o amor, em vez do egoísmo. 

18.  Escolhe a partilha, em vez do consumismo. 
19.  Escolhe o bem, em vez do mal. 
20.  Escolhe Jesus Cristo, homem livre. 
 
2. ORAÇÃO FINAL 
Unidos num só coração e numa só alma, dêmo-nos as mãos e recitemos 
(cantemos) a oração que o Senhor nos ensinou. 
Pai nosso... 
 
3. CÂNTICO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PÃO DA PALAVRA 
 
A Palavra de Deus é a Verdade 
para corrigir os nossos erros. 
 

A Palavra de Deus é o Pão 
que alimenta as nossas palavras. 

 

A Palavra de Deus é a Chuva 
a regar as nossa horas estéreis. 
 

A Palavra de Deus é o Canto 
que alegra as nossas noites. 

 

A Palavra de Deus é a Estrada 
que os nossos passos percorrem. 
 

A Palavra de Deus é o Horizonte 
que faz caminhar o povo. 

 

A Palavra de Deus é a Resposta 
que põe fim às nossas dúvidas. 
 

A Palavra de Deus é a Fonte 
que refresca os pés do peregrino. 

 

A Palavra de Deus é a Luz 
que enche os nossos olhos. 
 

A Palavra de Deus é a Força 
que alenta a paciência dos pobres. 
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9 
CÂNTICOS 

 
Apresentamos alguns cânticos que podem servir para solenizar os momentos de 
oração diária e animar a caminhada. Aconselhamo-vos a saborear a letra dos 
louvores ou preces que cantam. 
 
 
01 - EM NOME DO PAI 

Em nome do Pai! Em nome do Filho! 
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui! (bis) 
 
Para louvar e agradecer,   Para louvar e agradecer, 
bendizer e adorar,    bendizer e adorar, 
estamos aqui Senhor ao teu dispor  e aclamar, este Hino de amor. 

 
 
02 - DEIXA DEUS ENTRAR 

Deixa Deus entrar na tua própria casa. 
Deixa-te tocar pela Sua Graça. 
Dentro, em segredo, reza-lhe sem medo: 
Senhor! Senhor! Que queres que eu faça ? 
 
Só no fundo do ser eu vou encontrar 
As razões de viver, as razões de amar. 
É bem dentro de nós que está a raiz 
que nos faz amar e ser feliz. 
 
Tanta coisa me impede de O escutar 
Me desvia da meta que me propus. 
Vou ter coragem de O deixar entrar,  
Vou seguir o clarão da Sua Luz. 
 
Vou consentir que o Seu olhar de amor 
se fixe em mim e eu me deixe olhar. 
Eu vou-me abrir, num acto livre, ao Senhor. 
Eu vou ser de Deus e vou deixá-l’O entrar.  

 
 
 

03 - COMO SÃO BELOS OS PÉS 
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,  

já se ouvem nossas vozes de alegria, 
neste dia que é uma bênção para a Igreja reunida: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
 
Como são belos os pés que anunciam a paz 
e as mãos que repartem o pão. Na refeição do cordeiro, 
da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. 
 

2.  Todos vós que tendes sede  
vinde beber da fonte da verdade: 
Saciai a vossa fome  
sem pagar vinho nem pão. 

 
3.  Já se mudam nossos corações de pedra  

pela força do Espírito de Deus, 
já vencemos as barreiras que destroem a harmonia: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 

 
4.  Vinde todos que sois pobres,  

injustiçados, sem tecto ou sem pão: 
vinde ser fraternidade,  
gerar o Cristo, fazer libertação. 

 
5.  Vão morrer os nossos medos de ser livres: 

já calaram tantas vozes derrotistas!  
Já partimos ao encontro dessa terra prometida: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
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9 
CÂNTICOS 

 
Apresentamos alguns cânticos que podem servir para solenizar os momentos de 
oração diária e animar a caminhada. Aconselhamo-vos a saborear a letra dos 
louvores ou preces que cantam. 
 
 
01 - EM NOME DO PAI 

Em nome do Pai! Em nome do Filho! 
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui! (bis) 
 
Para louvar e agradecer,   Para louvar e agradecer, 
bendizer e adorar,    bendizer e adorar, 
estamos aqui Senhor ao teu dispor  e aclamar, este Hino de amor. 

 
 
02 - DEIXA DEUS ENTRAR 

Deixa Deus entrar na tua própria casa. 
Deixa-te tocar pela Sua Graça. 
Dentro, em segredo, reza-lhe sem medo: 
Senhor! Senhor! Que queres que eu faça ? 
 
Só no fundo do ser eu vou encontrar 
As razões de viver, as razões de amar. 
É bem dentro de nós que está a raiz 
que nos faz amar e ser feliz. 
 
Tanta coisa me impede de O escutar 
Me desvia da meta que me propus. 
Vou ter coragem de O deixar entrar,  
Vou seguir o clarão da Sua Luz. 
 
Vou consentir que o Seu olhar de amor 
se fixe em mim e eu me deixe olhar. 
Eu vou-me abrir, num acto livre, ao Senhor. 
Eu vou ser de Deus e vou deixá-l’O entrar.  

 
 
 

03 - COMO SÃO BELOS OS PÉS 
1. Já se ouvem nossos passos a chegar,  

já se ouvem nossas vozes de alegria, 
neste dia que é uma bênção para a Igreja reunida: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
 
Como são belos os pés que anunciam a paz 
e as mãos que repartem o pão. Na refeição do cordeiro, 
da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. 
 

2.  Todos vós que tendes sede  
vinde beber da fonte da verdade: 
Saciai a vossa fome  
sem pagar vinho nem pão. 

 
3.  Já se mudam nossos corações de pedra  

pela força do Espírito de Deus, 
já vencemos as barreiras que destroem a harmonia: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 

 
4.  Vinde todos que sois pobres,  

injustiçados, sem tecto ou sem pão: 
vinde ser fraternidade,  
gerar o Cristo, fazer libertação. 

 
5.  Vão morrer os nossos medos de ser livres: 

já calaram tantas vozes derrotistas!  
Já partimos ao encontro dessa terra prometida: 
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos. 
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04 - GUIADO PELA MÃO  
Guiado pela mão com Jesus eu vou,  
E sigo como ovelha que encontrou pastor.  
Guiado pela mão com Jesus eu vou,  
Aonde ele vai. (Bis) 
 
 Se Jesus me diz : "Amigo  
Deixa tudo e vem comigo!",  
Como posso resistir ao seu amor?  
 
Se Jesus me diz : "Amigo  
Deixa tudo e vem comigo!",  
 
Se Jesus me diz: "Amigo  
Deixa tudo e vem comigo!",  
Como posso ser feliz sem ir com Ele? 
  
Se Jesus me diz: "Amigo  
Deixa tudo e vem comigo!",  
Seguirei o seu caminho, e irei com Ele.  

 
 
05 -  FELIZ CAMINHAR 

Caminhando pela vida vou cantando, 
vou rezando ao meu Deus. 
E a gente que encontro em meu caminho 
me ensina a ser feliz. 
 
FELIZ CAMINHAR PARA O SENHOR, 
SEMPRE A CAMINHAR COM MUITA FÉ. 
FELIZ CAMINHAR PARA O SENHOR, 
E NO FIM, O AMOR. 
 
Caminhando pela vida vou cantando, 
vou tentando ser melhor. 
E aos outros que caminham ao meu lado 
vou levando o Seu amor. 
 
 

06 - CAMINHAREI, CAMINHAREI  
Caminharei, caminharei 
Pela Tua estrada, Senhor 
Dá-me Tua mão, quero ficar 
Para sempre junto de Ti 
 

Senti-me só, só e cansado do mundo 
Quando perdi o amor 
Tantas pessoas vi então junto a mim 
Ouvi cantar assim: 
 

Não entendia mas fiquei a ouvir 
Quando o Senhor me falou 
Ele me chamava, precisava de mim 
E eu respondi assim: 
 

Não me importa se alguém ri de mim 
Ele certamente não sabe 
Do grande dom recebido naquele dia 
Que eu disse ao Senhor assim: 
 

Às vezes estou triste, mas olho em redor 
Descubro o mundo e o amor 
São estes dons que Ele nos dá 
Volto feliz a cantar:  

 
07 - CAMINHOS PARA A VIDA 

- D. Manuel Clemente 
Há nascer, há crescer há morrer 
E em cada chegada uma partida 
Mas importa que em cada acontecer 
Haja sempre um caminho para a vida. 
 

Há nos olhos outros uma promessa 
Cada homem é uma mão estendida 
É preciso que nada nos impeça 
De aí ver um caminho para a vida. 
 

Na tua luz encontramos a Verdade 
És o dom do Pai, a mão estendida 
É JESUS a plena Liberdade, 
o Caminho, a Verdade e a Vida. 
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Há um olhar sereno de quem ama 
Há a fé das entregas decididas 
Há em tudo afinal uma só esperança 
De trilhar o caminho para a vida. 
 
Somos jovens do hoje e do amanhã 
Testemunhas do mundo em mudança 
Levamos Jesus no Coração 
E nas mãos a bandeirada da esperança 
 
 
 
 

08 - PARA TI  
- Ir. Maria Amélia 

O meu canto deste dia é para Ti, 
É para Ti toda esta ânsia de crescer, 
Jesus de Nazaré aumenta a minha fé, 
Ensina-me o Teu jeito de viver - (bis) 
 
Eu sinto a sede da mulher de Samaria 
E a fome de calar como Maria. 
Hoje, Senhor, vou começar 
a estar atento e a guardar 
tudo o que vem no meu simples dia-a-dia. - (bis) 
 
Como Pedro, quantas vezes Te neguei? 
Como Tomé, quanto eu já duvidei? 
Hoje, Senhor vou começar, 
faz-me entender que foi para amar, 
que minha vida a Ti eu consagrei. - (bis) 
 
Existe um jovem bem rico dentro de mim 
e um João que quer amar e dizer sim. 
Hoje, Senhor, serei Zaqueu, 
darei metade do que é meu 
e seguirei minha busca até ao fim. - (bis) 

 
 
 

09 - DEUS ESTÁ AQUI  
Deus está aqui,  
Tão certo como o ar que respiro,  
Tão certo como a manhã que se levanta,  
Tão certo como este canto que podes ouvir.  
 

Tu podes sentir movendo-se entre os ramos,  
Tu o podes ouvir cantando connosco aqui,  
Tu podes levá-lo quando saíres p'la porta  
Tu o podes guardar para sempre no teu coração. 
  

 Deus está aqui,  
Na palavra que juntos escutamos,  
No pão que em comum partilhamos,  
No amor que todos celebramos.  

 
 
10 - CORAÇÃO BONITO 

1. Um coração bonito para Deus 
É tudo’o que’eu gostava de cantar 
Mas para ter um coração assim. 
Jesus que vive’em mim 
Só ele mo pode dar 
 
Quero ter um coração 
bonito para Deus, bonito para dar 
Quero ter um coração 
bonito para Deus, bonito para amar. 
 
 
 2. Um coração bonito é olhar,  
ver em todas as coisas a bondade:  
palavras, pensamentos e acções,  
sem falsas intenções  
isentos de maldade. 
 
3. Um coração bem puro, transparente,  
cheio de luz e sol a iluminar  
toda a gente que vejo em meu redor,  
que eu olho com amor  
e quero ajudar 
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11 - É TEMPO DE SER ESPERANÇA 
Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor,  
E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem.  
Quem não crê tem a minha amizade e respeito também,  
Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor. 
 
É tempo de ser esperança,  
É tempo de comunicar,  
É tempo de ser testemunha de  Deus,  
Neste mundo que não sabe amar. 
 
Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim,  
Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter.  
Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer,  
Eu, porém, acredito que o Reino de Deus vive em mim.  

 
12 - MINHA VIDA TEM SENTIDO 

Minha vida tem sentido,  
Cada vez que eu venho aqui.  
E Te faço o meu pedido,  
De não me esquecer de Ti.  
Meu amor é como este pão,  
Que era trigo que alguém plantou,  
Depois colheu.  
E depois tornou-se salvação,  
E deu mais vida e alimentou o povo meu.  
 
Eu Te ofereço este pão,  
Eu Te ofereço o meu amor. (Bis)  
 
Minha vida tem sentido 
Cada vez que eu venho aqui,  
E Te faço o meu pedido 
De não me esquecer de Ti.  
Meu amor é como este vinho  
Que era fruto que alguém plantou, 
Depois colheu.  
E depois encheu-se de carinho  
E deu mais vida e alimentou o povo meu.  

 

13 - TOMO ESTE PÃO E ESTE VINHO 
Tomo este pão e este vinho  
Em memória do meu Salvador  
Tomo este pão e este vinho  
São o Corpo e Sangue do Senhor.  
 
 Bebendo o Teu sangue neste cálice  
Bebo o sangue da Nova Aliança  
O que derramaste pelos homens  
Para remissão e esperança. 
 
Tomando o pão que é o Teu Corpo  
Comungo a Igreja transcendente  
Faz Teu Corpo eterna minha alma  
Pela fé me salva para sempre. 
 
Levarei comigo a Tua Paz  
Irei pelo mundo anunciar  
Que por nós morreste numa cruz  
Mas pudeste a morte derrotar.  

 
 
 
14 - SE CRÊS EM DEUS  

Se crês em Deus,  
Se acreditas que Ele há de voltar.  
Segue o caminho que Jesus te veio ensinar,  
Então verás que a vida se pode tornar melhor.  
 
Cantarei, cantarei, o que Deus me veio ensinar.  
Que a maneira de chegar ao céu  
É a amar, é a amar, é a amar, é a amar  
O pobre, o rico e o pecador  
E tudo o que nesta vida é querido do Senhor.  
 
Se Deus quiser  
Hei-de deixar de pensar em mim,  
E então roubar tempo ao tempo para o adorar  
Serei feliz e comigo será tudo o que cantar.  
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15 - QUE ALEGRIA QUANDO ME DISSERAM 
- Mansano 

Que alegria quando me disseram:  
Vamos para a casa do Senhor.  
Nossos passos já se detêm,  
Às tuas portas, Jerusalém.  
 
Jerusalém, edificada               Segundo o costume de Israel 
como cidade bem unida,             P'ra celebrar o nome do Senhor  
A ti sobem as tribos,               Ali estão os tribunais da justiça  
as tribos do Senhor.              Dentro da casa de David.  

 
 
16 - PAI NOSSO GALEGO 

Junto ao mar, eu ouvi hoje,    Essa voz me transformou,   
Senhor tua voz que me chamou,   A minha vida ela mudou,   
E me pediu que me entregasse   E só penso agora, Senhor, 
A meu irmão.     Em repetir-te.  
  
Pai nosso, em Ti cremos, 
Pai nosso, Te oferecemos, 
Pai nosso, nossas mãos 
De irmãos .De irmãos. 
....... 

 
 
17 - É O MEU CORPO  

Como o Senhor nos amou  
Jamais alguém pode amar.  
P´lo caminho da justiça  
Nos ensina a caminhar.  
Quando estamos reunidos  
E partilhamos Seu pão.  
Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz. 

    
É o meu Corpo : tomai e comei.  

  É o meu Sangue : tomai e bebei,  
  Porque eu sou a Vida,  
  Porque eu sou o Amor,  
  Ó senhor faz-nos viver no teu Amor. 

Sempre que este pão tomais 
E deste cálice bebeis,  
Até que volte o Senhor, 
Sua morte anunciais,  
Quem tomar indignamente 
Este santo alimento,  
Será réu do Corpo e Sangue do Senhor. 

  
  Glória ao Pai que nos criou, 
  Glória ao Filho Redentor,  
  Glória ao Espírito da Vida 
  Que nos dá o seu Amor.  
  Unidos por este pão 
  Que Seu poder transformou,  
  Dêmos graças ao Senhor que nos Salvou.  
 

Como o Senhor nos amou 
Jamais alguém pode amar.  
Em tudo o que nos legou 
Manifestou seu amor.  
"Quem comer a minha Carne 
E beber o meu Sangue,  
Permanecerá em mim e Eu nele".  

 
 
18 - AMAR COMO JESUS AMOU 

Um dia uma criança me parou,  
Olhou nos meus olhos a sorrir;  
Caneta e papel na sua mão,  
Tarefa escolar para cumprir.  
E perguntou no meio de um sorriso :  
“O que é preciso para ser feliz?”.  
  

Amar como Jesus amou,  
Sonhar como Jesus sonhou,  
Pensar como Jesus pensou,  
Viver como Jesus viveu.  
 Sentir o que Jesus sentia,  
Sorrir como Jesus sorria;  
E ao chegar ao fim do dia,  
Sei que dormiria muito mais feliz. (Bis)  
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Ouvindo o que eu falei, ela me olhou,  
E disse que era lindo o que eu falei;  
Pediu que repetisse por favor,  
Que não dissesse tudo de uma vez.  
E perguntou de novo, num sorriso :  
“O que é preciso para ser feliz?”. 
Depois que terminei de repetir,  
Seus olhos não saíam do papel;  
Toquei em seu rostinho e, a sorrir,  
Pedi que ao transmitir fosse fiel;  
E ela deu-me um beijo demorado  
E ao meu lado foi dizendo assim :  

  
 
19 - NÃO ADORES 

Não Adores nunca ninguém mais que a Deus. (BIS)  
Não Adores nunca ninguém mais... (BIS)  
Não Adores nunca ninguém mais que a Deus.  
 
Não Escutes ...   
 
Não Contemples ... 
 
Porque apenas Ele nos pode saciar. (BIS)  
Não Adores nunca ninguém mais...  
Não Escutes nunca ninguém mais...  
Não Contemples nunca ninguém mais que a Deus. 

 
 
20 -  PAI SANTO, EU TE ADORO 

Ó Pai Santo, eu Te Adoro;  
Te ofereço a minha vida,  
como eu Te amo.  
 
Jesus Cristo ...  
 
Espírito Santo ...  
 
Trindade Santa ...  

 

21 - VEDE SENHOR 
Vede Senhor quanta gente 
Nunca ouviu falar de vós 
Quanta gente não sabe 
Que deve amar alguém 
Senhor aceita-nos assim.  
 
Vede Senhor nós chegamos 
Prontos a dar o que temos 
A vida alegre ou triste 
O amor que em nós existe 
Senhor aceita-nos assim 

 
 
 
22 - PERDOA SENHOR 

Perdoa, Senhor, o nosso dia, 
a ausência de gestos corajosos, 
a fraqueza dos actos consentidos, 
a vida dos momentos mal amados. 
 
Perdoa o espaço que Te não demos, 
perdoa porque não nos libertámos. 
Perdoa as correntes que pusemos 
em Ti, Senhor, porque não ousámos. 
 
Contudo, faz-nos sentir , 
perdoar é esquecer a antiga guerra. 
E partindo, recomeçar de novo, 
como o sol, que sempre beija a terra. 

 
 
 
23 –  PÕE  TUA  MÃO 

Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia 
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar 
Meu Jesus que cuidas de mim noite e dia sem cessar 
Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar! 
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Ouvindo o que eu falei, ela me olhou,  
E disse que era lindo o que eu falei;  
Pediu que repetisse por favor,  
Que não dissesse tudo de uma vez.  
E perguntou de novo, num sorriso :  
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19 - NÃO ADORES 

Não Adores nunca ninguém mais que a Deus. (BIS)  
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164

24 - CANTAREI 
Se crês em Deus, 
se acreditas que Ele há-de voltar, 
segue o caminho que Jesus nos veio ensinar. 
Então verás que a vida se pode tornar melhor. 
 

Cantarei, cantarei 
o que Deus nos veio ensinar: 
que a maneira de chegar ao céu 
é amar, é amar, é amar, é amar, 
o pobre, o rico e o pecador 
e tudo o que nesta vida é querido do Senhor. 
 

Se Deus quiser, 
hei-de deixar de pensar em mim, 
e assim roubar tempo ao tempo para O adorar. 
Serei feliz e comigo será todo o que cantar. 

 
25 - COMO O PAI ME AMOU 

Se guardarem minhas palavras 
e se amarem como irmãos, 
partilharão com alegria 
o Dom da fraternidade. 

 

Como o Pai me amou 
Eu vos tenho amado; 
permanecei no meu Amor (bis) 

 

Se fizerem o que vos mando 
e se amarem de verdade, 
fruto dareis em abundância, 
o Meu Amor manifestar-se-á. 
 

Não verão amor tão grande 
Como aquele que vos dei. 
Por vós darei a minha vida, 
Amai-vos como Eu vos amei. 
 

Se forem firmes no caminho, 
seguindo sempre a verdade, 
partilharão meu pleno gozo 
de amar como o Pai me amou. 

26 - MANDAI, SENHOR, O VOSSO ESPíRITO  
                                            - M. Luís (NCT 184) 
Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra! 
 
A minha alma glorifica o Senhor. 
meu Deus, como vós sois grande! 
Os vossos feitos são incontáveis, 
encheu-se a terra com as vossas criaturas. 
 
Retirai-lhes o alento e logo expiram 
e ao pó donde vieram elas voltam. 
De novo o concedeis e as recriais, 
e renovais a face da terra. 
 
Glória a Deus para sempre! 
Ele se alegra nas suas obras. 
Seja-lhe agradável o meu hino, 
E eu terei alegria no Senhor. 
 
 
27- SEMPRE QUE COMEMOS O PÃO  
                                    - F. Santos  (NCT 198) 

Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho 
Anunciamos ao mundo a Ressurreição do Senhor. 
 
O Corpo de Jesus Cristo é o pão da nossa unidade, 
O banquete dos filhos chamados para o Pai. 
 
O Corpo de Jesus Cristo é o pão da paz e da concórdia; 
O anúncio do Reino do nosso Deus. 
 
O Sangue de Jesus Cristo é a nova vida para o homem, 
O mistério da Morte e da Ressurreição do mundo. 
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28 - TOMAI E COMEI  
                       - F. Silva (NCT 132) 

Tomai e comei, diz o Senhor: 
Isto é o meu Corpo entregue por vós; 
Este cálice é a nova Aliança no meu Sangue. 
Fazei isto, em memória de Mim.  i  
 
Louvarei o Senhor de todo o coração, 
No conselho dos justos e na assembleia. 
Grandes são as obras do Senhor, 
Admiráveis para os que nelas meditam. 
 
A sua obra é esplendor e majestade 
E a sua justiça permanece eternamente. 
Instituiu um memorial das suas maravilhas, 
O Senhor é misericordioso e compassivo. 

 
 
29 - PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU  
                                       - M. Luís  (NCT 270) 
Pai nosso que estais no céu, 
Sempre louvado sejais 
Pela santa Eucaristia, 
Pão divino que nos dais. 
 
Bendita, bendita seja 
A divina Eucaristia 
Que ilumina a Santa Igreja 
Como o sol de cada dia. 
 
Venha a nós o vosso Reino,  
Enchei-nos da vossa luz   
Pela santa Eucaristia   
- Corpo e Sangue de Jesus.  
 
Seja Vossa excelsa graça 
Nosso Pão de cada dia. 
Bendito sejais, Senhor, 
Pela Santa Eucaristia! 
 

30 - QUEM COMER DESTE PÃO  
                               - C. Silva  (NCT 272) 

Quem comer deste Pão 
E beber deste vinho, 
Viverá para sempre. 

 
1. Disse Jesus: Eu sou o Pão vivo 
    Que desceu do céu para vida do mundo. 
 
2. A minha Carne é verdadeira comida, 
    O meu Sangue é verdadeira bebida. 
 
3. Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue, 
    Permanece em mim e Eu nele. 
 
4. Assim como Eu vivo pelo Pai que é a Vida, 
    Quem me come, viverá por mim. 
 
5. Quem come a minha carne e bebe o meu Sangue 
    Ressuscitará no último dia. 
 
6. Assim como Eu vivo pelo Pai que é a Vida, 
    Quem Me come, viverá por Mim. 

 
31 - LOUVADO SEJA  
                         - Séc. XVIII  (NCT 695) 

Louvado seja o bom Jesus, Nosso Senhor, 
Qu'está na Santa Eucaristia 
Pelo seu infinito amor.  
Louvado seja! 
 
Louvado seja o bom Jesus, meu Redentor, 
Que veio ao mundo e se fez homem, 
P'ra me salvar com sua dor. 
Louvado seja! 
 
Seja o bom Jesus be sua Mãe, Louvado seja no esplendor da sua luz 
A Virgem Santa, tão bondosa,  No Céu, um dia, com os Anjos, 
De quem somos filhos também. Diremos sempre ao Bom Jesus: 
Louvado seja!   Louvado seja! 
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32 - DOU-VOS UM MANDAMENTO NOVO 
                                  - J. Martins  (NCT 739) 

Dou-vos um mandamento novo, 
Dou-vos um mandamento novo, 
Que vos ameis uns aos outros 
Como Eu vos amei. 

 

Quando todos vos amardes como irmãos, 
Será esse o testemunho do meu Reino. 
Quando todos praticardes a justiça, 
Dais ao mundo a conhecer o Evangelho. 
 

Todo aquele que Me fizer conhecido 
Pelas obras da verdade e do amor, 
Anuncia a certeza de um caminho, 
Aproxima os que vivem sem esperança. 
 

Se guardardes os preceitos que vos deixo 
Tereis força para vencer a opressão. 
Se fizerdes o que vistes e ouvistes, 
O meu Reino crescerá como um fermento. 

 
 
33 - SE VOS AMARDES 
                     - SF. Silva  (NCT 274) 

Se vos amardes uns aos outros, 
Deus permanece em vós (bis) 

 

1. Este é o meu mandamento: 
    amai-vos como Eu vos amei. 
 

2. Não há maior prova de amor 
    do que dar a vida pelos amigos. 
 
3. Vós sereis meus amigos, 
    se fizerdes o que vos mando. 
 
4. Amai os vossos inimigos 
    e orai pelos que vos perseguem. 

 

5. Não julgueis e não sereis julgados,   
    perdoai e sereis perdoados. 

34 - CELEBREMOS O MISTÉRIO  
                     - F. Santos  (NCT 134) 

Celebremos o Mistério 
Da Divina Eucaristia 
Corpo e Sangue de Jesus 
Da Divina Eucaristia 
O Mistério de Deus Vivo 
Tão real no Seu Altar 
Tão real no Seu Altar 
Como outrora sobre a Cruz. 
 
Veneremos, adoremos  Demos glória ao Pai do Céu, 
A presença do Senhor,  Infinita majestade; 
Nossa luz e Pão da Vida,  Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 
A presença do Senhor;  Infinita majestade, 
Cante a alma o seu louvor!  Em espírito e verdade 
Adoremos o Sacrário,  Veneremos, adoremos, 
Adoremos no sacrário  Veneremos, adoremos 
Deus oculto por amor.  A Santíssima Trindade. 
 

 
 
 
35 - CANTEMOS A JESUS SACRAMENTADO  
                                       - J. Busca (NCT 690) 

Cantemos a Jesus Sacramentado, 
Cantemos ao Senhor, 
Deus está aqui, dos Anjos adorado, 
Adoremos a Cristo Redentor. 
 
Glória a Cristo Jesus. 
Ó céus e terra, bendizei ao Senhor. 
Hossana e glória a Ti, ó Rei da Glória! 
Amor p'ra sempre a Ti, Ó Deus de amor! 
 
Oh! Rara caridade e real fineza, 
Oh! Doce memorial! 
Deus está aqui com toda a sua riqueza, 
Com seu Corpo e Sangue divinal. 
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36 - EU SOU O PÃO DA VIDA  
                 - B. Sousa  (NCT 262) 

Eu sou o Pão da vida: 
Quem Me come não morrerá; 
Eu sou a Luz do mundo: 
Quem Me segue viverá. 

 
O Senhor é meu Pastor nada me falta; 
Leva-me a descansar em verdes prados. 
 
Conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
 
Ele me guia por sendas direitas 
Por amor do seu nome. 

 
 
 
 
 
 
 
36.a - IDE POR TODO O MUNDO   
                                   - M. Luís  (NCT 355) 

Os céus proclamam a glória de Deus 
E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
O dia transmite ao outro esta mensagem 
E a noite a dá a conhecer à outra noite. 
 
Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova. (bis) 
 
Não são palavras nem linguagem 
Cujo sentido se não perceba. 
O seu eco ressoou por toda a terra 
E a sua notícia até aos confins do mundo. 
 
Em Vós está a fonte da vida, 
E é na vossa luz que vemos a luz. 
Conservai a vossa bondade aos que Vos conhecem 
E a vossa justiça aos homens rectos de coração. 

37 - SENHOR, QUEM ENTRARÁ 
Senhor, 
quem entrará no santuário p'ra Te louvar? 
Quem tem as mãos limpas, o coração puro. 
Quem não é vaidoso e sabe amar. (bis) 
 
Senhor, 
eu quero entrar no santuário p'ra Te louvar. (bis) 
 
Oh! Dá-me mãos limpas, um coração puro, 
arranca a vaidade, ensina-me a amar. (bis) 
 
Senhor, 
já posso entrar no santuário p'ra Te louvar. (bis) 
 
Teu sangue me lava, teu fogo me queima, 
o Espírito Santo inunda o meu ser. (bis) 

 
 

 
38 - SOMOS A IGREJA DE CRISTO  
                                 - M. Silva (NCT 752) 

1. Povo em marcha p'ra casa do Pai, 
    Com Cristo amigo, com Cristo irmão, 
    Abre caminhos na fé e na esp'rança 
    De mão nas mãos e um só coração. 

 
Somos a Igreja de Cristo, 
As pedras vivas do templo do Senhor! 

 
2. Povo aberto em cada manhã 
    Ao sol da fé e ao fogo da graça; 
    Povo que encontra na história do mundo 
    A luz divina de Cristo que passa. 
 
3. Povo que luta, trabalha e anseia 
    Pela justiça de um mundo melhor; 
    Povo que segue os caminhos de Cristo, 
    Único reino de paz e de amor.  
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o Espírito Santo inunda o meu ser. (bis) 

 
 

 
38 - SOMOS A IGREJA DE CRISTO  
                                 - M. Silva (NCT 752) 

1. Povo em marcha p'ra casa do Pai, 
    Com Cristo amigo, com Cristo irmão, 
    Abre caminhos na fé e na esp'rança 
    De mão nas mãos e um só coração. 

 
Somos a Igreja de Cristo, 
As pedras vivas do templo do Senhor! 

 
2. Povo aberto em cada manhã 
    Ao sol da fé e ao fogo da graça; 
    Povo que encontra na história do mundo 
    A luz divina de Cristo que passa. 
 
3. Povo que luta, trabalha e anseia 
    Pela justiça de um mundo melhor; 
    Povo que segue os caminhos de Cristo, 
    Único reino de paz e de amor.  
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4. Povo que sofre na carne e na alma 
    Dores cruéis da sagrada paixão;  
    Preso da morte já espera a vitória, 
    No dia novo da ressurreição. 

 
 
39 - CAMINHA POVO DE DEUS 
                                          - C. Gabarain 

1. Olha para o calvário: 
    Sobre a pedra está uma cruz: 
    A morte que traz a vida, 
    Novos homens, nova luz. 
    Cristo veio salvar-nos 
    Com a morte e ressurreição.  
    Todas as coisas renascem 
    Numa nova criação. 
 

Caminha, Povo de Deus, caminha Povo de Deus 
Nova Lei, Nova Aliança, numa nova criação. 
Caminha, Povo de Deus, caminha Povo de Deus. 
 

2. Cristo e terra se encontram, 
    Criatura e Criador: 
    Concretiza-se a promessa 
    Para o homem pecador.  
    Povo de Deus peregrino, 
    Vive e canta a redenção.  
    Há mundos novos abertos 
    Numa nova criação. 

 
40 - JUNTOS COMO IRMÃOS  
                             - C. Gabarain 

Juntos, como irmãos, 
Membros duma Igreja, 
Vamos caminhando 
Ao encontro do Senhor. 

 
1. No longo caminhar, pelo deserto, pela dor, 
    Não podemos avançar, sem a ajuda do Senhor. 
2. Unidos a rezar, unidos na mesma canção, 
    Vivemos a nossa fé, com a ajuda do Senhor. 

 

3. Unidos a cantar, vamos dizer a toda a gente 
    Que vale a pena viver, na esperança e no amor. 
 

4. Nós vamos trabalhar, na construção do mundo novo 
    Onde reinará o amor, onde reinará a paz. 

 
41 - SOMOS UM POVO  
                              - E. Vicente 

1. Somos um povo que caminha, 
    Que marcha pelo mundo buscando outra cidade 
    Somos errantes peregrinos   
    Em busca dum destino, destino de unidade.   
    Sempre seremos caminhantes, 
    Pois só caminhando podemos alcançar 
    Outra cidade onde há justiça 
    Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 

 

Somos um Povo que caminha 
E, juntos caminhando, podemos alcançar 
Outra cidade onde há justiça, 
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 

 

2. Sofrem os homens, irmãos nossos, 
    Buscando entre as pedras a parte do seu pão. 
    Sofrem os homens oprimidos, 
    Os homens que não têm paz nem liberdade. 
    Sofrem os homens irmãos nossos, 
    Mas, vindo Tu com eles, contigo hão-de alcançar 
    Outra cidade onde há justiça, 
    Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.  
 

3. Dá-nos valor p'rás nossas lutas, 
    Valor nas horas tristes, valor em nosso afã. 
    Dá-nos a luz da tua Palavra 
    Que guia nossos passos por este caminhar. 
    Marcha, Senhor, a nosso lado, 

Pois só em tua presença podemos alcançar 
Outra cidade onde há justiça, 
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 
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4. Povo que sofre na carne e na alma 
    Dores cruéis da sagrada paixão;  
    Preso da morte já espera a vitória, 
    No dia novo da ressurreição. 

 
 
39 - CAMINHA POVO DE DEUS 
                                          - C. Gabarain 

1. Olha para o calvário: 
    Sobre a pedra está uma cruz: 
    A morte que traz a vida, 
    Novos homens, nova luz. 
    Cristo veio salvar-nos 
    Com a morte e ressurreição.  
    Todas as coisas renascem 
    Numa nova criação. 
 

Caminha, Povo de Deus, caminha Povo de Deus 
Nova Lei, Nova Aliança, numa nova criação. 
Caminha, Povo de Deus, caminha Povo de Deus. 
 

2. Cristo e terra se encontram, 
    Criatura e Criador: 
    Concretiza-se a promessa 
    Para o homem pecador.  
    Povo de Deus peregrino, 
    Vive e canta a redenção.  
    Há mundos novos abertos 
    Numa nova criação. 

 
40 - JUNTOS COMO IRMÃOS  
                             - C. Gabarain 

Juntos, como irmãos, 
Membros duma Igreja, 
Vamos caminhando 
Ao encontro do Senhor. 

 
1. No longo caminhar, pelo deserto, pela dor, 
    Não podemos avançar, sem a ajuda do Senhor. 
2. Unidos a rezar, unidos na mesma canção, 
    Vivemos a nossa fé, com a ajuda do Senhor. 

 

3. Unidos a cantar, vamos dizer a toda a gente 
    Que vale a pena viver, na esperança e no amor. 
 

4. Nós vamos trabalhar, na construção do mundo novo 
    Onde reinará o amor, onde reinará a paz. 

 
41 - SOMOS UM POVO  
                              - E. Vicente 

1. Somos um povo que caminha, 
    Que marcha pelo mundo buscando outra cidade 
    Somos errantes peregrinos   
    Em busca dum destino, destino de unidade.   
    Sempre seremos caminhantes, 
    Pois só caminhando podemos alcançar 
    Outra cidade onde há justiça 
    Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 

 

Somos um Povo que caminha 
E, juntos caminhando, podemos alcançar 
Outra cidade onde há justiça, 
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 

 

2. Sofrem os homens, irmãos nossos, 
    Buscando entre as pedras a parte do seu pão. 
    Sofrem os homens oprimidos, 
    Os homens que não têm paz nem liberdade. 
    Sofrem os homens irmãos nossos, 
    Mas, vindo Tu com eles, contigo hão-de alcançar 
    Outra cidade onde há justiça, 
    Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz.  
 

3. Dá-nos valor p'rás nossas lutas, 
    Valor nas horas tristes, valor em nosso afã. 
    Dá-nos a luz da tua Palavra 
    Que guia nossos passos por este caminhar. 
    Marcha, Senhor, a nosso lado, 

Pois só em tua presença podemos alcançar 
Outra cidade onde há justiça, 
Sem penas nem tristezas, cidade onde há paz. 
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42 - O POVO DE DEUS 
1. O Povo de Deus no deserto andava  
    Mas à sua frente Alguém caminhava  
    O Povo de Deus era rico de nada 
    Só tinha esperança e o pó da estrada.  

 
Também sou te povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Somente a tua graça 
Me basta e mais nada. 

 
2. O Povo de Deus também vacilava 
    As vezes custava a crer no amor 
    O Povo de Deus chorando rezava 
    Pedia perdão e recomeçava. 
 
Também sou teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada 
Perdoa se às vezes 
Não creio em mais nada.  

 
3. O Povo de Deus também teve fome 
    E Tu lhe mandaste o Pão lá do Céu 
    O Povo de Deus cantando deu graças 
    Provou teu Amor, teu Amor que não passa. 

 
Também sou teu povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Tu és alimento 
Na longa jornada. 

 
4. O Povo de Deus ao longe avistou 
    A Terra querida que o amor preparou 
    O Povo de Deus corria e cantava 
    E nos seus louvores teu poder proclamava. 
 
Também sou teu povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Cada dia mais perto 
Da tua morada. 

43 - SABOREAL E VEDE  
                    - M. Luís (NCT 335) 

Saboreai e vede 
Como o Senhor é bom. (Bis) 

 
1. Bendigo o Senhor a cada momento; 
    O Seu louvor está sempre na minha boca. 
    Deus é a minha glória. 
    Que os humildes o escutem e se alegrem. 
 
2. Comigo proclamai a grandeza do Senhor, 
    Juntos exaltemos o Seu nome. 
    Busquei a Deus e Ele ouviu-me, 
    Livrou-me da minha ansiedade. 
 
3. O anjo do Senhor está velando 
    Sobre todos os Seus fiéis para os salvar. 
    Provai e vede como o Senhor é bom, 
    Ditoso o que n’Ele se refugia. 
 

44 - ONDE HÁ CARIDADE “UBI CÁRITAS”  
                                   - M. Luís (NCT 129) 

Onde há Caridade e Amor 
Aí habita Deus 
 
Aqui nos ajuntou o amor de Cristo, 
Alegremo-nos e nele rejubilemos. 
Respeitemos amorosamente o nosso Deus 
A amemo-nos na lealdade do coração. 
 
Assim unidos uns aos outros, 
Não nos separemos pela discórdia: 
Longe de nós dissensões e contendas, 
Esteja connosco o Senhor Jesus Cristo. 
 
E um dia com os Santos nós vejamos 
Na glória o Vosso rosto, ó Cristo Deus! 
Nossa dita será essa, imensa e pura, 
Por toda a eternidade sem fim.  

 



175

42 - O POVO DE DEUS 
1. O Povo de Deus no deserto andava  
    Mas à sua frente Alguém caminhava  
    O Povo de Deus era rico de nada 
    Só tinha esperança e o pó da estrada.  

 
Também sou te povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Somente a tua graça 
Me basta e mais nada. 

 
2. O Povo de Deus também vacilava 
    As vezes custava a crer no amor 
    O Povo de Deus chorando rezava 
    Pedia perdão e recomeçava. 
 
Também sou teu povo, Senhor,  
E estou nesta estrada 
Perdoa se às vezes 
Não creio em mais nada.  

 
3. O Povo de Deus também teve fome 
    E Tu lhe mandaste o Pão lá do Céu 
    O Povo de Deus cantando deu graças 
    Provou teu Amor, teu Amor que não passa. 

 
Também sou teu povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Tu és alimento 
Na longa jornada. 

 
4. O Povo de Deus ao longe avistou 
    A Terra querida que o amor preparou 
    O Povo de Deus corria e cantava 
    E nos seus louvores teu poder proclamava. 
 
Também sou teu povo, Senhor, 
E estou nesta estrada 
Cada dia mais perto 
Da tua morada. 

43 - SABOREAL E VEDE  
                    - M. Luís (NCT 335) 

Saboreai e vede 
Como o Senhor é bom. (Bis) 

 
1. Bendigo o Senhor a cada momento; 
    O Seu louvor está sempre na minha boca. 
    Deus é a minha glória. 
    Que os humildes o escutem e se alegrem. 
 
2. Comigo proclamai a grandeza do Senhor, 
    Juntos exaltemos o Seu nome. 
    Busquei a Deus e Ele ouviu-me, 
    Livrou-me da minha ansiedade. 
 
3. O anjo do Senhor está velando 
    Sobre todos os Seus fiéis para os salvar. 
    Provai e vede como o Senhor é bom, 
    Ditoso o que n’Ele se refugia. 
 

44 - ONDE HÁ CARIDADE “UBI CÁRITAS”  
                                   - M. Luís (NCT 129) 

Onde há Caridade e Amor 
Aí habita Deus 
 
Aqui nos ajuntou o amor de Cristo, 
Alegremo-nos e nele rejubilemos. 
Respeitemos amorosamente o nosso Deus 
A amemo-nos na lealdade do coração. 
 
Assim unidos uns aos outros, 
Não nos separemos pela discórdia: 
Longe de nós dissensões e contendas, 
Esteja connosco o Senhor Jesus Cristo. 
 
E um dia com os Santos nós vejamos 
Na glória o Vosso rosto, ó Cristo Deus! 
Nossa dita será essa, imensa e pura, 
Por toda a eternidade sem fim.  
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45 – A PALAVRA DE DEUS 
A Palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios 
Ela é a tua alegria. Ela é a tua salvação. 
 
A vossa Palavra é farol para os meus passos 
e Luz para os meus caminhos. 
Jurei e estou decidido  
a guardar os vossos justos juízos. 
 
Estou em grande aflição, Senhor 
fazei-me viver segundo a vossa  Palavra. 
Senhor, aceitai os louvores da minha boca 
e dai-me a conhecer os vossos justos juízos. 
 
A minha vida anda em constante perigo 
mas nunca me esqueço da vossa Lei. 
Embora os pecadores me armem um laço, 
nunca me afasto dos vossos preceitos. 
 
As vossas ordens são minha herança eterna, 
são elas que dão alegria ao meu coração. 
Habituei o meu coração a cumprir os vossos decretos, 
até ao fim e para todo o sempre. 
 

 
46 –  AS VOSSAS PALAVRAS, SENHOR 

As vossas palavras, Senhor 
são Espírito e Vida. 

 
1. A Lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma 

o testemunho do Senhor é fiel; é a sabedoria dos humildes 
 
2. São justos os mandamentos do Senhor; eles alegram o coração. 

Os preceitos do Senhor são claros; são luz para os nossos olhos; 
 
3. É pura a vontade do Senhor; é imutável como o eterno. 

Os juízos do Senhor são verdadeiros; todos eles são rectos. 

47 – SENHOR, VÓS TENDES PALAVRA 
                                             -  M. Luís 

Senhor, Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna! 
Vós tendes palavras de vida eterna ! 
 
A Lei do Senhor é perfeita; ..... 
   (As mesmas estrofes do Nº46) 

 
 
48 – HOJE SE ESCUTARDES 
                                     -  M. Luís 
 Hoje se escutardes a voz do Senhor, 
 não fecheis os vossos corações – (bis) 
 

1. Vinde, exultemos de alegria, 
aclamemos o rochedo da nossa salvação. 
Vamos à sua presença e demos graças 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 

 
2. Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
O Senhor é o nosso Deus; 
nós o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho. 
 
3. Ouvi a Sua voz, não fecheis o coração, 
como outrora o fizestes no deserto. 

 
 
49 – POVO TEU SOMOS Ó SENHOR 

1. Povo teu somos, ó Senhor, pois Tu nos libertaste;  
pela Palavra e pelo amor, com que nos resgataste. 

 
2. Tu vens, Senhor, p’ra reunir os homens num só povo 

que vão contigo construir novos céus, mundo novo ! 
 
3. Teu coração aberto está para nos dar guarida; 

seja quem for só n’Ele terá a salvação, a vida. 
 
4. Homens-irmãos, cantai, cantai hinos d’hossana e glória 

a Cristo, ao ‘Spírito e ao Pai, cantai: - Honra ! Vitória ! 



177

45 – A PALAVRA DE DEUS 
A Palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios 
Ela é a tua alegria. Ela é a tua salvação. 
 
A vossa Palavra é farol para os meus passos 
e Luz para os meus caminhos. 
Jurei e estou decidido  
a guardar os vossos justos juízos. 
 
Estou em grande aflição, Senhor 
fazei-me viver segundo a vossa  Palavra. 
Senhor, aceitai os louvores da minha boca 
e dai-me a conhecer os vossos justos juízos. 
 
A minha vida anda em constante perigo 
mas nunca me esqueço da vossa Lei. 
Embora os pecadores me armem um laço, 
nunca me afasto dos vossos preceitos. 
 
As vossas ordens são minha herança eterna, 
são elas que dão alegria ao meu coração. 
Habituei o meu coração a cumprir os vossos decretos, 
até ao fim e para todo o sempre. 
 

 
46 –  AS VOSSAS PALAVRAS, SENHOR 

As vossas palavras, Senhor 
são Espírito e Vida. 

 
1. A Lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma 

o testemunho do Senhor é fiel; é a sabedoria dos humildes 
 
2. São justos os mandamentos do Senhor; eles alegram o coração. 

Os preceitos do Senhor são claros; são luz para os nossos olhos; 
 
3. É pura a vontade do Senhor; é imutável como o eterno. 

Os juízos do Senhor são verdadeiros; todos eles são rectos. 

47 – SENHOR, VÓS TENDES PALAVRA 
                                             -  M. Luís 

Senhor, Senhor, Vós tendes palavras de vida eterna! 
Vós tendes palavras de vida eterna ! 
 
A Lei do Senhor é perfeita; ..... 
   (As mesmas estrofes do Nº46) 

 
 
48 – HOJE SE ESCUTARDES 
                                     -  M. Luís 
 Hoje se escutardes a voz do Senhor, 
 não fecheis os vossos corações – (bis) 
 

1. Vinde, exultemos de alegria, 
aclamemos o rochedo da nossa salvação. 
Vamos à sua presença e demos graças 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 

 
2. Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
O Senhor é o nosso Deus; 
nós o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho. 
 
3. Ouvi a Sua voz, não fecheis o coração, 
como outrora o fizestes no deserto. 

 
 
49 – POVO TEU SOMOS Ó SENHOR 

1. Povo teu somos, ó Senhor, pois Tu nos libertaste;  
pela Palavra e pelo amor, com que nos resgataste. 

 
2. Tu vens, Senhor, p’ra reunir os homens num só povo 

que vão contigo construir novos céus, mundo novo ! 
 
3. Teu coração aberto está para nos dar guarida; 

seja quem for só n’Ele terá a salvação, a vida. 
 
4. Homens-irmãos, cantai, cantai hinos d’hossana e glória 

a Cristo, ao ‘Spírito e ao Pai, cantai: - Honra ! Vitória ! 
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50 – PROCLAMAREI A VOSSA PALAVRA 
Proclamarei a vossa Palavra que muito amo Senhor 
 
1. Quanto amo Senhor a vossa Lei, 

Nela medito durante todo o dia. 
 
2. Sou mais prudente que os que me ensinam, 

Pois o vosso Testemunho nele eu medito 
 
3. Sou mais sábio do que os anciãos, 

Pois vossos preceitos, eu os observo.  
 
4. Guardo os meus passos de todo o mau caminho 

a fim de ser fiel á vossa Palavra. 
 
5. De vossos mandamentos eu não me desvio 

pois fostes Vós quem mos ensinou. 
 
 
51 – A SEMENTE É A PALAVRA DE DEUS 
                                             - C. Silva 

A  semente é a Palavra de Deus 
e o semeador é Cristo. 
Quem ouve a Sua Palavra 
viverá para sempre ! 
 

1.  Feliz daquele que escolheis e chamais 
para habitar em vossos átrios. 
Seremos saciados dos bens da vossa casa, 
da santidade do vosso tabernáculo. 

 
2. Visitastes a terra e a regastes 

enchendo-a de fertilidade. 
As fontes do céu transbordam em água 
e fazeis brotar o trigo. 

 
3. Assim preparais a terra. 

regais os  sulcos e aplanais as leivas, 
Vós a inundais de chuva 
e abençoais as sementes. 

52 – O TRIGO QUE DEUS SEMEOU 
                                - C. Silva 

O trigo que Deus semeou no seio de Maria 
tornou-se para nós Pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. 
 
1. Cantai ao Senhor um cântico novo, Pelas maravilhas que Ele operou 

A Sua mão e o seu santo braço Lhe deram a vitória 
 
2. O Senhor deu a conhecer a salvação; 

revelou aos olhos das nações a Sua justiça. 
Recordou-se da sua bondade e fidelidade, em favor da casa de Israel. 

 
3. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor terra inteira, exultai de alegria e cantai. 
 
4. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, aclamai o Senhor, nosso Rei 
 
 
53 – VINDE, SENHOR, VINDE SALVAR-NOS 
                                                        - M. Luís 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos ! 
Vinde, Senhor, nossa alma espera o Verbo de Deus ! 

 
1. Senhor Jesus Cristo / esperado das nações 

Esperança do mundo inteiro, 
Vinde e aparecei / à face da vossa Igreja. 
 

2. Ó Verbo de Deus / nascido do Pai 
antes de todos os tempos, 
e nascido no tempo / de Maria, Virgem e Mãe. 

 
3. Ó Sabedoria / nascida do Altíssimo 

antes da criação de todos os mundos, 
e tudo regeis com vossa força,/ tudo ordenais com amor. 

 
4. Ó  Adonai / Chefe da Casa de Israel, 

que a Moisés aparecestes na sarça ardente 
e no Sinai lhe entregastes / as tábuas da Santa Lei. 
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50 – PROCLAMAREI A VOSSA PALAVRA 
Proclamarei a vossa Palavra que muito amo Senhor 
 
1. Quanto amo Senhor a vossa Lei, 

Nela medito durante todo o dia. 
 
2. Sou mais prudente que os que me ensinam, 

Pois o vosso Testemunho nele eu medito 
 
3. Sou mais sábio do que os anciãos, 

Pois vossos preceitos, eu os observo.  
 
4. Guardo os meus passos de todo o mau caminho 

a fim de ser fiel á vossa Palavra. 
 
5. De vossos mandamentos eu não me desvio 

pois fostes Vós quem mos ensinou. 
 
 
51 – A SEMENTE É A PALAVRA DE DEUS 
                                             - C. Silva 

A  semente é a Palavra de Deus 
e o semeador é Cristo. 
Quem ouve a Sua Palavra 
viverá para sempre ! 
 

1.  Feliz daquele que escolheis e chamais 
para habitar em vossos átrios. 
Seremos saciados dos bens da vossa casa, 
da santidade do vosso tabernáculo. 

 
2. Visitastes a terra e a regastes 

enchendo-a de fertilidade. 
As fontes do céu transbordam em água 
e fazeis brotar o trigo. 

 
3. Assim preparais a terra. 

regais os  sulcos e aplanais as leivas, 
Vós a inundais de chuva 
e abençoais as sementes. 

52 – O TRIGO QUE DEUS SEMEOU 
                                - C. Silva 

O trigo que Deus semeou no seio de Maria 
tornou-se para nós Pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. 
 
1. Cantai ao Senhor um cântico novo, Pelas maravilhas que Ele operou 

A Sua mão e o seu santo braço Lhe deram a vitória 
 
2. O Senhor deu a conhecer a salvação; 

revelou aos olhos das nações a Sua justiça. 
Recordou-se da sua bondade e fidelidade, em favor da casa de Israel. 

 
3. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor terra inteira, exultai de alegria e cantai. 
 
4. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, aclamai o Senhor, nosso Rei 
 
 
53 – VINDE, SENHOR, VINDE SALVAR-NOS 
                                                        - M. Luís 

Vinde, Senhor, vinde salvar-nos ! 
Vinde, Senhor, nossa alma espera o Verbo de Deus ! 

 
1. Senhor Jesus Cristo / esperado das nações 

Esperança do mundo inteiro, 
Vinde e aparecei / à face da vossa Igreja. 
 

2. Ó Verbo de Deus / nascido do Pai 
antes de todos os tempos, 
e nascido no tempo / de Maria, Virgem e Mãe. 

 
3. Ó Sabedoria / nascida do Altíssimo 

antes da criação de todos os mundos, 
e tudo regeis com vossa força,/ tudo ordenais com amor. 

 
4. Ó  Adonai / Chefe da Casa de Israel, 

que a Moisés aparecestes na sarça ardente 
e no Sinai lhe entregastes / as tábuas da Santa Lei. 
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5. Ó rebento de Jessé / erguido como sinal 
aos olhos de todos os povos; 
a Vós hão-de invocar / todas as nações. 
 
 

54 – Ó NUVENS CHOVEI 
                               - F. Santos 

1. Ó nuvens chuvei  do alto, E apareça a Salvação; 
que Deus nos traz escondida, Em humano coração. 

 
2. Abra-se a terra e germine, Em fecunda virgindade, 

o Salvador prometido, Para toda a humanidade. 
 
3. Deus está perto de nós, E já se sente pulsar 

O coração do Senhor, Que vem connosco morar. 
 
4. Glória seja dada ao Pai E ao Filho que Ele nos deu 

E ao Espírito fecundo / Que sobre a Virgem desceu. 
 
 

55 – MARANATHA !  ALELUIA ! 
 Maranatha! Maranatha! Aleluia! Aleluia ! 

 
Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus 
despertar o coração dos homens,  
iluminar as trevas deste mundo m! 
 
1. Deus de bondade e amor, Vem visitar o teu Povo. 
Aleluia! Aleluia !  - Refrão  
 
2. Sol de Justiça e Verdade, Vem despertar as nações. 
Aleluia! Aleluia !  - Refrão  
 
3. Guia seguro e fiel, Vem conduzir os errantes. 
Aleluia! Aleluia !  - Refrão  
 
4. Fonte de Vida e de Paz, Vem fecundar toda a terra. 
Aleluia! Aleluia !  - Refrão  
 
5. Verbo eterno de Deus, Vem renovar a Esperança. 
Aleluia! Aleluia !  - Refrão  

56 – ACLAMEMOS E LOUVEMOS 
                                         - M. Luís 

Aclamemos e louvemos! Demos graças ao Senhor! 
 
1. O Senhor é farol que alumia os nossos caminhos 
pela mão dos seus ministros nos conduz. 
 
2. Dos nossos lares a sua mão poderosa 
para aqui dirigiu os nossos passos. 
 
3. Como ramos crescidos na solidão dos montes 
fomos congregados para fazer uma só chama. 
 
4. O Senhor nos escolheu, quais pedras das montanhas 
para connosco edificar um templo. 

 
57 – BUSCAI O ALIMENTO 
                                  - M. Luís 

Buscai o alimento que permanece até à Vida eterna 
Que permanece até à Vida eterna ! 
 
1. O Senhor é meu Pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados 
Conduz-me às águas refrescantes. E reconforta a minha alma. 
 
2. Ele me guia por sendas direitas; por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,  
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. 
 
3. Para mim preparais a Mesa, à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça; e o meu cálice transborda. 
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58 – FELIZ ÉS TU 
                        - C. Silva 

Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que 
 te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste ! 
 
A minha alma glorifica ao Senhor * 
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: * 
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 
 
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: * 
Santo é o Seu nome. 
 

 
 

59 – CAMINHA NA LUZ 
O Espírito é força que nos liberta 
Caminha, caminha, caminha na luz 
Ele fez de nós a Igreja em festa 
Caminha, caminha, caminha na luz 
 
Caminha na luz, caminha na luz 
Caminha na luz, caminha na luz do Senhor ! 
 
Jesus prometeu a Vida a quem ama 
Caminha, caminha, caminha na luz 
Os mortos vivem quando Ele os chama 
Caminha, caminha, caminha na luz 
 
Sabemos que a morte não é o fim 
 Caminha, caminha, caminha na luz 
Porque Ele está vivo, é o Senhor 
Caminha, caminha, caminha na luz 

60 – A LUZ DE CRISTO 
                  Sl 95(96) - M. Luís 

A Luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia! Aleluia! 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo 
Cantai ao Senhor terra inteira 
Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. 
 
Anunciai dia a dia a sua Salvação 
Publicai entre as nações a sua glória 
em todos os povos as suas maravilhas. 
 
Foi o Senhor quem fez os céus; 
diante d’Ele a honra e a majestade,  
no seu templo, o poder e o esplendor. 
..... 
Alegrem-se os céus, exulte a terra, 
ressoe o mar e tudo o que ele contém, 
exultem os campos e quanto neles existe. 

 
 
61 – LUZ ESPLENDENTE 
                             - M. Luís 

1. Luz esplendente da santa glória 
Do Pai celeste imortal, Santo, glorioso Jesus Cristo ! 
 
Glória, Glória, Glória a Ti ! Glória, Glória, Glória a Ti ! 
 
2.  Sois digno de ser cantado a toda a hora e momento,  
por vozes inocentes, ó Filho de Deus que nos dás a Vida ! 
 
3. Dissipais as trevas do Universo E iluminais o espírito do homem 
Vencendo a noite com a luz da Fé.    
 
4. Luz da Luz sem ocaso, Imagem claro do esplendor divino: 
O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
 
5. Chegada a hora do sol poente, Contemplando a luz do entardecer 
cantamos ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito de Deus.   
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62 – CANTAI AO SENHOR 
                   Sl. 107(106)  -  M. Luís  

Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor 
Cantai ao Senhor, cantai ! 
 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,  
porque é eterna a sua misericórdia. 
Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, 
os que Ele libertou do poder do inimigo. 
  
Graças ao Senhor pela sua misericórdia, 
pelos seus prodígios em favor dos homens. 
Porque Ele deu de beber aos que tinham sede 
e saciou os que tinham fome. 
 
Graças ao Senhor pela sua misericórdia, 
pelos seus prodígios em favor dos homens. 
Ofereçam-Lhe sacrifícios de acção de graças 
e proclamem as suas obras com alegria. 
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