
 

 

Festa da Vida 

“Eu sou o caminho a vErdadE 

E a vida…” 

 

 

S. Martinho de Covelas 

 

 



 

 

Saudação do Presidente: 

 
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
 
Todos: Ámen. 
 
Presidente: A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a 
Comunhão do Espírito Santo esteja connosco. 
 
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no 
amor de Cristo. 
 
Introdução à Celebração – (feita por um 
catequizando) 

 
Irmãos e Amigos: 
 
Estamos aqui para fazer festa! 

A Festa da Vida, a Festa da Aliança de Amor e de 

Comunhão entre Deus e o homem, em Jesus 

Cristo. Ele é a Vida! 

Queremos celebrar a Vida, o Mistério Pascal de 

Jesus Cristo, a Festa de todos os começos, o 

primeiro dia da Nova criação! 

Estamos aqui porque acreditamos que Jesus 

Cristo é o único capaz de nos entusiasmar, de dar 

sentido à nossa existência e de nos levar à 

construção do Reino pelo serviço. Felizes por viver 

esta relação profunda de Deus com os homens 

em Jesus Cristo, felizes porque somos chamados 



 

 

a testemunhar o Reino que já está presente no 

meio de nós. Acolhamos, então, todos estes 

gestos de vida, coloquemo-los em cima do altar e 

celebremos com fé a vida nova, nesta eucaristia 

que nos convida à VIDA. Olhemos então para a 

cruz, não como um sinal banal que é costume os 

cristãos fazerem mas como sinal de vida e de 

transformação interior. 

 

Acto Penitencial 

 

Liturgia da Palavra 

 

Leitura da Primeira Epístola de S. João – (1 Jo 

3,18-24) (feita por um catequizando) 

 

Meus filhos, não amemos com palavras e com a 

língua, mas com obras e em verdade. Deste modo 

saberemos que somos da verdade e 

tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus; 

porque, se o nosso coração nos acusar, Deus é 

maior que o nosso coração e conhece todas as 

coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, 

tínhamos confiança diante de Deus e receberemos 

d’Ele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos 

os seus mandamentos e fazemos o que Lhe é 

agradável. É este o seu mandamento: acreditar no 

nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns 

aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa 

os seus mandamentos permanece em Deus e 



 

 

Deus nele. E sabemos que permanece em nós 

pelo Espírito que nos concedeu. 

 

Palavra do Senhor. 

 

Salmo Responsorial – (salmo 21 (22) 
 

Refrão: Eu vos louvo, Senhor, na assembleia 

dos justos 

 

Aclamação ao Evangelho: Aleluia 

 

Diz o Senhor: 

 Permanecei em Mim e eu permanecerei em Vós; 

quem permanece em Mim dá muito fruto. 

 

Evangelho 

 

Evangelho – (Jo 15, 1-8) 

 

Homilia 

 
Bênção dos Crucifixos 
 

(A Catequista apresenta os crucifixos ao 
presidente)  
Presidente 
 
Irmãos, ao procedermos à bênção solene destes 
crucifixos glorifiquemos com fé o desígnio de 
Deus, que fez da cruz o sinal do Seu amor pelos 
homens. Foi na cruz que se consumou o mistério 
do amor com que Cristo amou a sua Igreja. 



 

 

Tomemos consciência de que somos e nos 
declaramos discípulos deste Cristo e, tomando 
cada um a sua própria cruz, sigamo-lo fiel e 
generosamente. 
 

Oremos: (Presidente) 
 
Senhor, Pai Santo, que fizestes da cruz do vosso 
Filho a fonte de todas as bênçãos + 
e a origem de todas as graças, olhai 
benignamente para nós, vossos servos, que 
apresentamos estas cruzes, como sinal da nossa 
fé, e concedei-nos que vivendo na terra sempre 
unidos ao mistério da Paixão de Cristo, 
alcancemos no Céu as alegrias eternas da 
ressurreição. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo... 
Ámen. 

 

(Terminada a bênção, o presidente asperge-os 
e a catequista leva-os 
para junto da cruz e das velas.) 

 

Credo 

 

Catequizando: 
 
 Creio em Deus Pai, 
cuja palavra criadora deu origem ao mundo 
e nos criou livres e responsáveis. 
Porque Ele é a Vida. 
 
Presidente: Credes em Deus? 
 



 

 

Todos: Sim, creio. 
 
Catequizando: 
 
 Creio em Jesus Cristo, 
nascido entre os mais pobres 
e presente no meio de nós, ressuscitado. 
Porque Ele é o Senhor. 
 
presidente: Credes em Jesus Cristo? 
 
Todos: Sim, creio. 
 

Catequizando: 
 
 Creio no Espírito Santo, 
que nos foi enviado como dom 
e nos enche de fortaleza na luta pelo bem. 
Porque Ele é amor. 
 
Presidente: Credes no Espírito Santo? 
 
Todos: Sim, creio. 
 
Catequizando: 
 
 Creio na Igreja. 
Ela está ao serviço da humanidade, 
solidária com todos os que necessitam de 
salvação. 
Porque é mensageira da Boa notícia. 
 
Presidente: Credes na Igreja? 
 
Todos: Sim, creio. 



 

 

 
Catequizando: 
 
 Creio na vida eterna, 
misteriosamente presente em nós 
e que há-de desembocar nos novos céus e nova 
terra. 
Porque é esta a nossa Esperança. 
 
Presidente: Credes na Vida? 
 
Todos: Sim, creio. 
 
Oração Universal 
 
Irmãos caríssimos, nesta Festa da Vida, 

apresentemos a Cristo, que por nós morreu e 

ressuscitou, as nossas súplicas, para que todos 

tenham vida e a tenham em abundância, dizendo 

R: Senhor, Vós sois a Vida! – (Catequizando) 

1. Senhor, Vós que sois o Caminho, concedei-nos 
a graça de nunca nos afastarmos de Vós em toda 
a nossa vida.  
 
2. Senhor, Vós que sois a Verdade, ajudai-nos a 
encontrar em Vós a resposta e a solução para 
todos os nossos problemas. 
 
3. Senhor, Vós que sois a Vida, abençoai as 
nossas famílias e ajudai-as a serem para nós um 
sinal Vivo do Vosso Amor e uma 
escola de valores humanos e cristãos.  
 



 

 

4. Senhor, Vós que iluminais as famílias, protegei 
as famílias marcadas pela dor causada pela 
doença, toxicodependência, 
alcoolismo e desemprego.  
 
5. Senhor, Vós que sois o Caminho, a Verdade e a 
Vida, ajudai os membros desta assembleia e de 
toda a comunidade a acolher o dom da vida, 
reconhecendo e anunciando o seu sentido e o seu 
valor em todos os seus momentos e condições.  

6. Pelo nosso pároco, e catequistas que também 
nos dão testemunho da sua fé, para que 
continuem a vivê-la e a anunciá-la com alegria, 
 
7. Pelos nossos pais, que nos trouxeram à vida 
para que sejam para nós um sinal do amor de 
Deus, 
 
Dignai-Vos, Senhor, a escutar a oração do Vosso 
povo, que caminha inquieto e ansioso por viver 
eternamente na Vossa paz. 
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, Vosso Filho, que 
é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
Liturgia Eucarística 

 
Ofertório: 

 

Senhor, 

com esta flor vermelha, nós Vos 

apresentamos, 

o calor da nossa amizade sincera. 

 



 

 

Senhor, 

com esta flor amarela, nós Vos 

apresentamos, 

todo o nosso entusiasmo juvenil. 

 

Senhor, 

com esta flor branca, nós Vos apresentamos, 

a pureza do nosso coração. 

 

Senhor, 

com esta flor azul, nós Vos apresentamos, 

a nossa confiança num futuro melhor. 

 

Senhor, 

com esta flor de várias cores, nós Vos 

apresentamos, 

o nosso desejo de servir a todos como irmãos. 

 

Senhor 

Com este ramo de flores diversas, nós vos 

apresentamos, 

o nosso louvor de agradecimento pela Virgem 

Maria, vossa e nossa Mãe, pela nossa Mãe 

que nos gerou no seu ventre e por todas as 

Mães do Mundo, seja qual for o seu credo ou 

cor. 
 

Santo 
Pai Nosso 



 

 

Cordeiro de Deus 
Comunhão 
Acção de Graças (catequizandos e catequista: 
 

Senhor Jesus, que amais a vida 

e, ressuscitando, rompestes as cadeias da morte. 

Vós nos reunis à volta da Palavra e do Pão. 

Vós nos congregais pela força do Vosso Espírito 

de amor. 

Senhor Jesus, sois o centro e o sentido das 

nossas vidas. 

Que alegria sentimos hoje por, ao longo destes 

anos, 

termos descoberto que somos vossa Igreja; 

que caminhamos como Povo do Senhor; 

que partilhamos a Fé e o Vosso projeto de amor, 

servindo os homens nossos irmãos. 

Senhor da vida: 

queremos viver desde o centro do nosso ser; 

queremos crescer, saindo de nós mesmos, 

abrindo caminhos; 

queremos enraizar a nossa vida em Vós. 

Fazei-nos portadores da Vossa Mensagem, 

construtores do Vosso Reino, 

testemunhas do Vosso projeto de vida. 

Senhor Jesus: 

queremos viver o Vosso mistério de Vida 

no silêncio de um coração agradecido. 

 Ámen. 

 

Entrega dos Crucifixos 



 

 

Presidente: 
 
“ Recebei esta cruz sinal do amor universal de 
Deus em Cristo, fonte de vida nova.” 
 
Todos os Catequizandos respondem: 
 
 Ámen. 
 
(Em seguida, cada adolescente aproxima-se do 

presidente e recebe a cruz na mão, beijando-a.) 

 

O presidente diz: 
 
Vai e sê testemunha! 
 
O Catequizando responde: 
 
Cristo vive, Aleluia! 
 
Entrega dos diplomas 

Jesus Fala Connosco (recitado pelos 

Catequizandos) 

Jesus fala connosco: 

Se ninguém te ama, Minha alegria é amar-te; 

Se choras, Estou desejando consolar-te; 

Se és fraco, Te darei minha força e minha alegria; 

Se ninguém precisa de ti, Eu não posso prescindir de  

ti. 



 

 

Se estás vazio, Minha ternura te encherá; 

Se tens medo, Levo-te em meus braços; 

Se queres caminhar, Irei contigo; 

Se me chamas, Venho sempre; 

Se estás cansado, Sou teu descanso; 

Se pecas, Sou teu perdão; 

Se me falas, Trata-me por Tu; 

Se precisas de mim, te digo: Estou aqui dentro de ti; 

Se estás às escuras, Sou a lâmpada para teus passos; 

Se tens fome; Sou o pão da vida para ti; 

Se és infiel, Eu sou-te fiel; 

Se queres falar, Eu escuto-te sempre; 

Se queres ver o Meu rosto, olha uma flor, uma fonte, 

uma criança; 

Se não tens ninguém, tens -Me a Mim; 

Se és silêncio, Minha palavra habitará em teu 

coração. 

Bênção final 

Cântico final 

 

 


