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(O acolhimento será com a igreja quase às escuras e com música 
de fundo.) 
 
 
Música Inicial: Renasce Em Mim 
 
Se um dia ficasse sem ti, 
Olharia as estrelas do céu, 
P'ra lembrar que viveste por mim. 
E p'ra sempre guardar-te,  
Para sempre lembrar-te, 
Na marca de um gesto meu. 
 
Refrão: Renasce em mim, 
Mostra como ama alguém, 
Que precisa de mim 
P'ra mostrar o melhor que Deus tem. 
 
O que eu sinto não posso explicar, 
É difícil saber e dizer; 
O que eu tenho não posso negar, 
Qu'é aquilo que eu quero,  
É aqui que eu desejo 
E não vou abandonar. 
 
Refrão: Renasce em mim, 
Mostra como ama alguém, 
Que precisa de mim 
P'ra mostrar o melhor que Deus tem. 
 
Reviver o que vivi, 
Renascer contigo, 
Conquistar o teu espaço astral, 
Pois quem ama não teme o bem e o mal. 



 
 
Saudação … 
 
Presidente -A graça, a misericórdia e a paz 
que vêm de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, 
na verdade e na caridade, 
estejam convosco. 
 
 
R: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 
 
(Elisabete) 
Hoje reunimo-nos para celebrar o Sacramento da Reconciliação. 
Todos nós temos grandes ou pequenas faltas na nossa vida. É 
importante reconhecermos que somos pecadores e com a nossa 
fé e humildade propor-nos a mudar o rumo da nossa vida. 
É na palavra de Deus que encontramos a Vida Nova. Jesus Cristo 
é o caminho único para chegarmos à vida nova da Festa Pascal.  
Certos que a nossa autêntica felicidade e libertação só vem do 
Senhor,  Libertador  e  Redentor  do  homem,  preparemo-nos 
 para  O acolher na nossa casa, para que seja em nós perdão, 
graça e vida nova. 
 
 
 
 



História 
(Encenação) 
À PROCURA DE UM PRESENTE 
 
Narrador -Certo dia, andava um jovem pela rua à procura de um 
presente e entrando numa loja, qual o seu espanto ao ver que o 
vendedor era um Anjo. Maravilhado perguntou-lhe: 
Leitor 1- Santo Anjo, o que vendes? 
Narrador O Anjo respondeu-lhe: 
Leitor 2- Todos os dons de Deus. 
Leitor 1- E são muito caros? 
Narrador Retorquiu o jovem. 
Leitor 2- Não! Os dons de Deus não têm preço!  
Narrador O jovem observou com mais atenção a loja e reparou 
nas jarras de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, saquinhos 
de sabedoria e potes de arrependimento...Tomou coragem e 
pediu: 
Leitor 1- Por favor, quero muito amor, muita fé, sabedoria, 
felicidade e bastante arrependimento... 
Narrador Então o Anjo preparou e entregou-lhe um pequeno 
embrulho que cabia na palma da mão. Meio assustado, o jovem 
perguntou-lhe: 
 Leitor 1- Como é possível tudo que pedi estar aqui neste 
pequeno presente?  
Narrador Anjo respondeu-lhe sorrindo… 
Leitor 2 - Nesta loja não vendemos frutos, apenas sementes. 
 
 
 
Música   
Momento de Interiorização 
 
 
 



Amor 
(Dois jovens) 

“É isto que vos mando, que vos ameis uns aos outros” (Jo 
15, 17) 

Por vezes a força, a coragem, o dinamismo, são 
características que nos faltam no nosso dia-a-dia, e são esses 
momentos, os momentos em que Tu com a grandeza da Tua 
compaixão, impões em nós a generosidade do Teu amor. 
 Esse amor que nos sacia, que nos dá força, coragem e 
disciplina, só nos enriquece e orienta no sentido do Teu 
caminhar. 
 
Fé 

A fé é indispensável a todos que se doam ao Senhor, pois 
sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 11.6) 

Ao longo da vida são me apresentadas muitas 
encruzilhadas, e é só com a fé que consigo destrinçar o caminho 
que mais rapidamente me conduzirá a Ti. 

Acreditar em Ti, é como, é como… 
Desculpa, a nada posso comparar a fé em Ti, pois com ela 

eu posso caminhar de olhos vendados, por caminhos que 
desconheço, onde mil perigos me podem assaltar. 
 
Esperança 

Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te 
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o 
louvarei, a ele que é o meu socorro, e o meu Deus. (Salmos 
42:11) 

Acredito que haja uma vida, uma chamada, um caminho, 
uma aventura, um toque, um vibrar, uma satisfação, um 
conhecimento adquirido, um gesto, uma amizade, a Esperança. 

Só em Ti espero Senhor, e contigo quero caminhar nesta 
aventura que aprendi a conhecer e que pela Tua chamada 
conduzirá a minha vida. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_42_11/
http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_42_11/


Sabedoria 
Aprendei, ó simples, a prudência; entendei, ó loucos, a 

sabedoria. (Provérbios 8:5) 
Felizes somos nós, porque nos instituístes com a sabedoria, 

o conhecimento e a delicadeza de te conhecer mais e melhor. 
Ensina-nos a sensibilidade da aprendizagem, que se afigura 

cada vez mais como um veículo de prosperidade e não de 
espiritualidade.   
 
Arrependimento 

Não, eu vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos 
de igual modo perecereis. (Lucas 13:3) 

Arrependimento não deverá ser encarado como uma 
tendência, como um estado de espírito, mas sim com uma 
mudança. Uma mudança de atitude, uma mudança de 
comportamento. 

Senhor, com a tua luz que ilumina o mundo, faz-me 
consciente desta mudança de comportamento e que se impõe a 
cada instante da minha vida. 
 
Música Onde Deus Te Levar 
Podes achar que não tens 
P’ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui 
Neste mundo tão grande e frio 
Mas há qualquer coisa em ti 
Que te faz querer, querer ser 
alguém, 
Querer ser alguém… 

 
(Refrão)  
 E a Vida não vai parar 
Vai como vento, 
Tens tudo a dar 
Não percas tempo 
Podes saber que vais chegar 
Onde Deus te levar

 
Mas pode ser tão difícil, 

de acreditar Em Deus assim 
Será que Ele se vai lembrar… 
de me ajudar Será que sim? 

Mas há qualquer coisa em mim 
Que me faz querer: acreditar! Acreditar! 

http://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_8_5/
http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_13_3/


Texto Bíblico – João 11,45-56 

 
(Presidente) 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

 
Naquele tempo muitos dos judeus, que tinham vindo a casa 

de Maria ao verem o que Jesus fez, creram nele. 
Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus, e 

contaram-lhes o que Jesus tinha feito. 
Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram então o 

Conselho, e diziam: “Que havemos nós de fazer, dado que este 
homem realiza muitos sinais miraculosos? Se o deixarmos assim, 
todos irão crer nele e virão os romanos e destruirão o nosso 
lugar santo e a nossa nação.” 

Mas um deles, Caifás, que era Sumo Sacerdote naquele 
ano, disse-lhes: “Vós não entendeis nada, nem vos dais conta 
que vos convém que morra um só homem pelo povo, e não 
pereça a nação inteira.” 

Ora ele não disse isto por si mesmo; mas, como era Sumo 
Sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela 
nação. E não só pela nação, mas também para congregar na 
unidade os filhos de Deus, que estavam dispersos. Assim a partir 
desse dia, resolveram dar-lhe a morte. Por isso, Jesus já não 
andava em público, mas retirou-se dali para uma região vizinha 
do deserto, para uma cidade chamada Efraim e lá ficou com os 
discípulos. 

 Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente do país 
subiu a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam 
então Jesus e perguntavam uns aos outros no templo: ”Que vos 
parece? Ele virá à Festa?”   
 
 

Palavra da salvação 
 
 



Reflexão 
 
(Vera) 
Aproxima-se a Páscoa. E sobe a tensão. As propostas de vida 
nova que Jesus faz tornam-se insuportáveis para todos aqueles 
que preferem ficar amarrados ao seu pecado, ao seu egoísmo. 
A decisão contra Jesus está tomada: deve morrer. 
Também a decisão de Jesus está tomada: permanecerá fiel ao 
amor que recebeu do Pai. 
E amará os seus até ao fim, até à cruz. 
E desse amor tão abundante nascerá para todos nós, que 
andávamos perdidos nos nossos egoísmos, uma vida nova. 
 
 
 
 
 
 
Oração 
 
(Todos) 
Estou aqui para te rezar 
e não encontro as palavras. 
Abro para Ti as minhas mãos vazias. 
Só Te consigo rezar assim: 
esperando que a tua vida oferecida 
encha de vida abundante 
a minha vida tão dispersa.  
 
 
 
 
 
 
 



Música – Perdoa 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rito Penitencial 
 
Presidente – Recordando, irmãos, a bondade de Deus, nosso Pai, 
confessemos os nossos pecados, para alcançarmos a sua 
misericórdia. 
 
Confissão (todos juntos): 
Confesso a Deus … 
 
Senhor nosso Deus, Vós sabeis tudo. Sabeis que temos uma 
vontade sincera de Vos servir melhor a Vós e aos irmãos. Olhai 
para nós e escutai as nossas preces. Reconheçamos a 
necessidade do seu perdão, dizendo 
  
R. Ouvi-nos, Senhor 
 
 Dai-nos a graça da verdadeira conversão. 
 Fazei nascer em nós o espírito de penitência e confirmai os 

nossos propósitos. 
 Perdoai os nossos pecados e não olheis para as nossas 

faltas. 
 Enchei-nos de confiança e dai-nos um coração puro. 
 Perdoai os actos violentos que praticámos e as palavras 

ofensivas que dissemos. 
 Não leveis em conta o nosso orgulho e faltas de oração. 
 Tornai-nos discípulos fiéis do vosso Filho e membros vivos 

da comunidade a que pertencemos. 
 
E agora, como Cristo nos ensinou, invoquemos o Senhor nosso 
Deus, roguemos todos ao Pai que nos perdoe os nossos pecados, 
como nós perdoamos uns aos outros as nossas ofensas mútuas. 
Digamos todos juntos: 
 
 
Pai-Nosso … 



Absolvição Geral 
 
Deus Pai, 
que não quer a morte do pecador, 
mas que ele se converta e viva, 
que nos amou primeiro 
e enviou o seu Filho ao mundo 
para que o mundo seja salvo por Ele, 
vos manifeste a sua misericórdia 
e vos dê a sua paz. 
R. Ámen. 
 
O Senhor Jesus Cristo, 
que foi entregue à morte por causa das nossas faltas, 
que ressuscitou para nossa justificação 
e enviou o Espírito Santo sobre os seus Apóstolos, 
para receberem o poder de perdoar os pecados, 
pelo nosso ministério vos livre de todo o mal 
e vos encha do Espírito Santo. 
R. Ámen. 
 
O Espírito Consolador, 
Que nos foi dado para remissão dos pecados 
E no Qual temos o poder de chegar ao Pai, 
Purifique os vossos corações e os ilumine, 
Para que anuncies o poder do Senhor 
Que vos chamou das trevas à sua luz admirável. 
R. Ámen. 
 
E eu vos absolvo dos vossos pecados 
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
 
R. Ámen. 
 
 



Entrega do Marcador de Livros com a História 
 
Música final: Sou feliz 

Sopra o vento de mansinho numa brisa fugaz 
Canto hinos no silêncio, pinto sonhos de paz. 
E tu vens, sorrindo amor como um raio de luz 
Cruzamos o olhar és tu Jesus  
 
Um sorriso, um olhar, um abraço amigo 
Tu convidas a ficar sempre contigo 
És palavra que me diz dá-me tua mão 
Vou contigo, sou feliz, és meu irmão 
 
Tu convidas a avançar no teu barco subir 
Outras margens, outra gente, deixar tudo, partir 
Sou feliz no meu caminho quando esperas por mim 
Pegas na minha vida vives em mim. 
Que me importa se por vezes tu pareces ausente 
Rumo ao largo, lanço as redes, remo contra a corrente 
Sopra o vento de mansinho, eco da tua voz 
E me diz: tu e eu somos nós.  
 


