Cântico de entrada

Em nome do Pai,
em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo,
estamos aqui,
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar:
e aclamar Deus Trino de Amor.
Para terminar:
Em nome do Pai…
Introdução

Hoje é um dia muito importante para nós, porque vamos receber JesusEucaristia pela primeira vez. A festa é nossa mas também de toda a
comunidade. Estamos muito contentes porque Jesus quer habitar no
nosso coração, e nós vamos acolhê-lo.
Este dia é também importante para os adolescentes que fazem hoje a sua
Profissão de Fé. No dia do Batismo com a responsabilidade dos Pais e
Padrinhos ficaram a pertencer à família de Deus. A igreja aceitou-os
confiando nos seus pais e padrinhos que, pelo seu testemunho e palavra,
os ajudariam a conhecer e amar Jesus. Este dia é mais um passo
consciente no crescimento da sua fé. Hoje querem assumir tudo o que os
Pais fizeram no dia do Batismo e continuar, com a ajuda de Deus, esta
caminhada pela vida fora.

E porque a Profissão de Fé se faz por ocasião do Batismo, vamos recordar,
com um simples gesto, beijando o Batistério, o primeiro encontro da
nossa vida com Cristo.

Presidente da Assembleia

Diante de todos vou, pois, interrogar-vos:
Padre – Que vindes fazer hoje diante da comunidade paroquial?
Professantes – Queremos proclamar a nossa Fé expressando a nossa
vontade de seguir Jesus Cristo.
Padre – Estais dispostos a viver fielmente o Evangelho de Jesus que ides
proclamar pública e solenemente?
Professantes – Sim, com a Graça de Deus!
Padre – Convido-vos então, agora, a passar pela fonte batismal. Foi aí
que um dia nascestes como cristãos. Foi aí que todos recebestes a vida
nova de Cristo Ressuscitado.
(Os Professantes, dois a dois, beijam o Batistério, e de seguida dirigem-se para os
seus lugares.)

Liturgia da Palavra

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Leitura da Profecia de Ezequiel

Irmãos:
Para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça,
foi-me deixado um espinho na carne,
um anjo de Satanás que me esbofeteia
para que não me orgulhe.
Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim.
Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha graça,
Porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder».
Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas,
para que habite em mim o poder de Cristo.
Alegro-me nas minhas fraquezas,
nas afrontas, nas adversidades,
nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo,
porque, quando sou fraco, então é que sou forte.

Naqueles dias,
o Espírito entrou em mim e fez-me levantar.
Ouvi então Alguém que me dizia:
«Filho do homem,
Eu te envio aos filhos de Israel,
a um povo rebelde que se revoltou contra Mim.
Eles e seus pais ofenderam-Me até ao dia de hoje.
É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado
que te envio, para lhes dizeres:
‘Eis o que diz o Senhor’.
Podem escutar-te ou não
__ porque são uma casa de rebeldes __,
mas saberão que há um profeta no meio deles».
Palavra do Senhor.
Salmo
“O Senhor é meu Pastor, nada me faltará”

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

1.Eu vim para escutar.
Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor (2x)
2. Eu gosto de escutar.

Evangelho
Rito da Profissão de Fé
(Após a homilia, organiza-se a procissão a partir do Batistério.)

Padre/Acólito – Círio Pascal
Professante – Bíblia

Óleo dos Batismos – Este óleo que trazemos ao altar é símbolo da
Profissão de Fé, que hoje, por nossa livre vontade celebramos na Tua
presença e de toda a comunidade.
Senhor, aceita, a nossa decisão de te seguir!
Posters – Colocamos também no Teu altar os posters da Profissão de Fé e
da Primeira Comunhão, que será uma recordação deste dia e que iremos
receber da mão do nosso Pároco.

Professante – Óleo dos Batismos
Professante – Posters da Profissão de Fé e Primeira Comunhão
(Padre entoa 3 vezes:) - A LUZ DE CRISTO!

Aceita, Senhor, o percurso que fizemos para te receber e que sempre
saibamos viver a Fé, que os nossos Pais e Catequistas um dia nos
transmitiram!

(Povo responde:) - GRAÇAS A DEUS!
Círio – Decidimos seguir-te, trazemos ao Teu altar o Círio Pascal, símbolo
da Tua própria vida que nos foi transmitida. A Tua luz iluminará os nossos
caminhos para que não nos perdermos na escuridão da vida.
Senhor, aceita o nosso profundo desejo de querer viver contigo!
Bíblia – Trazemos a Bíblia, Livro de Deus, no qual nos é revelada a Sua
Palavra.
Aceita, Senhor, o nosso desejo de a colocar em prática ao longo de toda
a nossa vida!

Pedido dos Pais

Deus concedeu-nos os nossos filhos, que um dia trouxemos à Igreja para
receberem o Batismo, pelo qual se tornaram filhos de Deus. Com a sua
graça, eles foram crescendo, e nós, conscientes dos nossos deveres de
Pais e educadores Cristãos, temos procurado ajudá-los a crescer também
na sua Fé e no seu Amor a Deus e à Igreja. Agora, que cresceram e se
prepararam cuidadosamente, estes nossos filhos aqui presentes, querem
renovar hoje pública e solenemente as Promessas do seu Batismo,
professar a sua Fé e comprometer-se, pessoalmente com Cristo por toda
a sua vida. Por nossa parte, prometemos ajudá-los a cumprir fielmente os
compromissos que hoje vão assumir.

Padre – Vós credes que estão preparados?
Pais – Sim, cremos!
Padre – Estais dispostos a dar-lhes bom exemplo e a guiá-los sempre
pelos caminhos de Deus?
Pais – Sim, com a sua ajuda!
Padre – Bendito seja Deus que vos chamou aqui com tão dignos
propósitos.

queremos professar. Mas, acima de tudo, acreditamos que Deus estará
sempre ao nosso lado a indicar o caminho certo.

Entrega da Vela e do Credo

Padre – No dia do vosso Batismo foi entregue aos vossos Pais uma vela,
acesa no círio Pascal, que significa a participação dos cristãos na vida de
Cristo Ressuscitado. Hoje, como nesse dia, ides receber a vela da mão dos
vossos Pais, pois foram eles que se comprometeram a educar-vos na Fé
Cristã. Juntamente com a vela, recebereis também o Credo, que é o
símbolo da Fé da Igreja que ides professar.

Pedido dos Professantes

Padre – Catequizados, quereis, de verdade, proclamar solenemente a Fé
em Jesus Cristo e viver segundo essa Fé?
Professantes – Sim, com a ajuda de Deus!
Padre – Quereis manifestar diante da comunidade o vosso propósito e a
consciência do apelo que vos faz a Igreja?
Professantes – Sim! No dia do nosso Batismo, ficamos a pertencer à
família de Deus. Os nossos Pais e Padrinhos disseram-nos que, nesse dia,
a Igreja nos recebeu com alegria e prometeu ser para nós sal e luz. Foram
eles que falaram em nosso nome. Hoje somos nós que queremos
professar a nossa Fé. Temos consciência das dificuldades que teremos
que enfrentar ao longo da nossa vida, pois sabemos que surgirão algumas
situações que nos poderão afastar dos propósitos que hoje aqui

(O Padre entrega a cada um dos Professantes a vela do Batismo e o Credo. O
pai de cada criança espera em frente ao altar, recebe a vela do filho, acende-a e
depois, já no respetivo lugar entrega a vela acesa ao Professante.)

Padre – Vós sois todos Batizados. Já desde a vossa infância mostrastes
que sois cristãos pela vivência da Palavra de Deus, pela participação na
Eucaristia, pelo amor que tendes uns aos outros, pelo desejo que tendes
de construir um mundo mais fraterno.
Hoje ides proclamar a vossa Fé, diante dos vossos Pais e Padrinhos, e de
toda a comunidade. No dia do vosso Batismo, os vossos Pais falaram em
vosso nome. Hoje sois vós quem falais. Dizei-me pois: Quereis de verdade,
proclamar solenemente a Fé do vosso Batismo e viver em conformidade
com essa mesma Fé?
Professantes – Sim, com ajuda de Deus!

Padre – Dizei-me então: Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade
dos filhos de Deus?

de todos, para que a nossa vida, iluminada pela Tua Palavra, seja luz para
os outros. Amém! (Apagam-se as velas)

Professantes – Sim, renuncio!

Cântico

Padre – Renuncias a Satanás que é o autor do mal e o pai da mentira?
Professantes – Sim, renuncio!
Padre – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra?
Professantes – Sim, creio!
Padre – Credes em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que
nasceu de Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à
direita do Pai?
Professantes – Sim, creio!
Padre – Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão
dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida
eterna?
Professantes – Sim, creio!
Padre – Esta é a nossa Fé. Esta é a Fé da Igreja que nos gloriamos de
professar em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Professantes – Senhor, temos nas nossas mãos esta luz que nos recorda
um dos compromissos do nosso Batismo: Temos que viver sendo luz,
sendo testemunhas do modo como Tu vivias. Ajuda-nos a brilhar diante

1. Esta luz pequenina, vou deixa-la brilhar.
Vou deixa-la, vou deixa-la brilhar.
2. Esta luz de Cristo...
3. Onde quer que eu vá...
4. No homem que encontro...
5. No coração que sofre...
6. Nos caminhos da vida…

(3x)

Oração universal

Padre – Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso por estas crianças que
hoje fazem a Profissão de Fé e por aqueles que pela primeira vez recebem
Jesus no coração. Com elas oremos pela Igreja e pelo Mundo.
1- Por estes adolescentes, Filhos de Deus pelo Batismo, para que o
Senhor encontre neles o seu enlevo, e neles reconheça a Sua
imagem. Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
2- Por estas crianças que comungam Jesus pela primeira vez, para
que elas e nós que professamos a nossa Fé, andemos sempre com
Jesus e nos amemos uns aos outros. Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
3- Para que estes adolescentes, renascidos pela água e pelo Espírito
Santo, tenham a força para evitar os caminhos da injustiça, do

4-

5-

6-

7-

8-

egoísmo e do mal e manifestem aos homens a vida do Evangelho.
Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
Por todas as famílias, para que sejam espaços de acolhimento, de
paz e de amor, e proporcionem aos filhos oportunidades para se
desenvolverem a todos os níveis. Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
Pelos nossos Pais e Padrinhos, para que sejam um exemplo de Fé
e nos formem na sabedoria e no amor de Deus. Oremos irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
Pelos catequistas que connosco fizeram esta caminhada de Fé ao
longo destes anos, e nos prepararam para este dia, para que o
Senhor os anime e lhes dê força para continuarem. Oremos
irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
Pelo nosso Pároco e pela nossa comunidade paroquial para que
sejam para estas crianças suporte da Fé Cristã e estimulo para
maior amor a Deus e à Igreja. Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!
Pelos nossos Irmãos que já partiram deste mundo na esperança
da Ressurreição para que o Senhor os acolha no seu reino.
Oremos Irmãos.
Ouvi-nos Senhor!

Ofertório

Depois da mesa da palavra, preparamo-nos para a mesa da Eucaristia.
Toalha – Como para pôr a mesa para uma refeição, colocamos em
primeiro lugar a toalha.
Corporal - Trazemos o corporal, lembrando-nos que, como outrora sobre
a cruz, o corpo de Jesus é aqui oferecido. Envolvido num pequeno lençol,
daí Jesus ressuscitará para sempre. É o mistério da Páscoa que se cumpre,
sempre que celebramos a Eucaristia. Aceita-o Senhor.
Missal – O Missal ajuda-nos na Oração feita em comunhão com toda a
igreja. Aceita-o Senhor.
Velas – Na mesa do altar colocamos as velas; elas lembram-nos que é
necessário o fogo do Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no
corpo e sangue de Cristo. Aceita-as Senhor.
Perfume – Este perfume recorda-nos o óleo perfumado com que fomos
ungidos no nosso baptismo; devemos irradiar o bom perfume de Jesus
Cristo. O bem e o amor trazem-nos harmonia. Aceita-o Senhor.
Veste Branca - Esta veste branca do Batismo simboliza a pureza.
Conservar a veste branca batismal é manter ao longo de toda a vida a
alegria de ser cristão. Aceita-a Senhor.
Flores – As flores são a alegria da natureza. Dá-nos um coração puro e
transparente para acreditarmos que Tu és a Vida. Aceita-as Senhor.

Livro – Oferecemos-te este livro em representação de todos os outros
livros que servem para nos instruir na ciência humana e divina. Dá-nos
uma inteligência que goste de procurar a verdade. Aceita-o Senhor.
Farinha – Recolhida de vários grãos, triturada na mó do moinho, esta
farinha é o dom precioso, o alimento essencial; dela se faz o pão de trigo
sem fermento, da Eucaristia. Aceita-a Senhor.
Água – A água é a fonte da vida, é o símbolo do nosso batismo, é também
outro elemento essencial que, misturada com a farinha, se faz o pão.
Jesus transformou a água em vinho e só ele pode transformar o pão e o
vinho em seu corpo e sangue, tornando-se pão da vida. Aceita-a Senhor.
Pão e Vinho – Por fim, este pão e estas uvas que te oferecemos
simbolizam o trabalho dos nossos pais. Assim como este pão e este vinho
se vão transformar em teu corpo e sangue, também queremos que a
nossa vida se transforme e seja semelhante à tua. Aceita-os Senhor.
Cântico do ofertório
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer,
O crepitar da chama, a certeza de dar!
Eu te ofereço o sol que brilha forte,
Te ofereço a dor do meu irmão.
A fé na esperança, e o meu amor!
Eu te ofereço as mãos que estão abertas,
O cansaço do passo mantido,
Meu grito mais forte de louvor!

Eu te ofereço o que vi de belo,
No interior dos corações,
A coragem de me transformar!
Santo

O Senhor é Santo, Ele está aqui.
O Senhor é Santo, eu posso sentir. (2x)
1. O Céu e a Terra, proclamam a Vossa glória.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.
Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Hossana, hossana, hossana nas alturas.

Pai Nosso
Abraço da Paz

Rapaz - Queridos Pais e padrinhos. Querido Pároco. Queridos Amigos:
Dentro de momentos vamos comungar Jesus. Para comungar bem,
sabemos que devemos estar na graça de Deus. Isto quer dizer que
devemos estar de bem com Ele e com todas as outras pessoas. A Deus já
pedimos perdão, hoje, e no sacramento da Reconciliação. Pelo amor que
Deus nos tem, estamos nós de bem com Ele.
Menina - Mas, antes de comungar Jesus, queremos manifestar o nosso
amor e amizade para com todas as pessoas. Por isso, através do "Gesto da
Paz", gostaríamos de dizer a todos vós que estamos em comunhão
convosco e que contamos com a vossa ajuda e o vosso afeto.

Rapaz - De modo especial, queremos pedir a Jesus todo o bem para vós,
nossos queridos pais. Que Ele vos abençoe e vos dê muita saúde,
paciência e a Graça de Deus. Rezaremos a Jesus para que sejais muito
felizes e vivais em paz.
Menina - Jesus, nosso Amigo, dá-nos a graça de, pela vida fora, nunca
causarmos tristeza a ninguém. Que, principalmente, os nossos pais nunca
venham a sentir-se abandonados por nós ou chorem por causa do nosso
mau comportamento. Dá-nos a tua paz, ó Jesus! Faz de todos nós
instrumentos da Tua Paz.

(Oh, Senhor) Dá-me a Tua mão,
Que eu nunca diga não.
Tu és a minha luz,
És Tu quem me conduz
até à eternidade
com toda a liberdade
para sempre… Oh, Senhor!

Cordeiro
Cântico para abraço da Paz

Senhor eu peço o Teu amor por nós,
é tão mais fácil conviver.
Com atenção ouvimos Tua voz
para podermos aprender.
Oh, Senhor dá-nos Tua graça e luz
para podermos caminhar
e carregando esta nossa cruz
fica mais fácil suportar.
Senhor, ensina-me a viver
a dar e receber
de Ti o que eu mereço
é tudo o que eu Te peço
para continuar
a poder caminhar
para a frente

Comunhão Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende, tende piedade de nós. (2x)
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dá-nos, dá-nos a Tua Paz.
Cântico da comunhão

Como o Pai me amou, Eu vos tenho amado.
Permanecei no meu amor; permanecei no meu amor.
Se guardarem minhas palavras,
e se amarem como irmãos,
partilhareis com alegria
o dom da fraternidade.
Se fizerem o que vos mando
e se amarem de verdade,

fruto dareis em abundância,
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.
Senhor eu peço o Teu amor por nós,
é tão mais fácil conviver.
Com atenção ouvimos Tua voz
para podermos aprender.
Oh, Senhor dá-nos Tua graça e luz
para podermos caminhar
e carregando esta nossa cruz
fica mais fácil suportar.
Acção de Graças

Pai-nosso que estais nos céus, nós vos agradecemos e louvamos, neste dia
de festa para os nossos filhos.
Trouxemos os nossos filhos à igreja para que fossem batizados e
pudessem também eles serem chamados filhos de Deus.

E hoje, tal como há oito anos atrás voltamos a entrar nesta igreja. Hoje
não só, são chamados “filhos de Deus” como te acolheram no seu
coração. A partir de hoje, em cada um destes corações pequeninos de
criança, habita Deus.
Queremos agradecer-te por acompanhares os nossos filhos e que em
cada cruzamento do seu caminho, possam sempre seguir aquele que os
conduz a ti. Que eles possam seguir os passos destes jovens que hoje
fazem a sua profissão se fé e sair difundindo a tua mensagem.
Assim agradecemos-te por ensinares os nossos filhos a “Amar como Jesus
amou, sorrir como Jesus sorria, viver como Jesus viveu, e sentir como
Jesus sentia”
Exposição do Santíssimo Sacramento
Procissão Eucarística

Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que
não crêem, não adoram, não esperam e não vos amam. (3x)
Oração a Nossa Senhora

Querida Mãe do Céu: Aqui estamos a teus pés. Neste dia da nossa
Profissão de Fé, oferecemos a Jesus a nossa vontade de sermos bons
cristãos.
Agora, Mãe querida, queremos confiar-nos à Tua ternura e aos teus
cuidados.
Ajuda-nos a conservar pura e forte esta Fé.
Roga por nós para que vivamos sempre na graça de Deus.
Ensina-nos a ser, como Tu, mensageiros da Paz.

Salvé, ó Maria!
Tu que nos deste Jesus e que estiveste presente no primeiro Pentecostes
da Igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, faz-nos
mensageiros de Jesus e da sua Boa Nova na nossa casa, na nossa escola,
nas nossas brincadeiras, em toda a parte.
Dá-nos a graça, ó Rainha dos Apóstolos, que algum ou alguma de nós seja,
um dia, sacerdote, religiosa, missionário ou missionária.
Avé, ó Cheia de Graça!
Pede para nós os dons do Espírito Santo, que nos façam descobrir sempre
a Verdade.
Faz com que escutemos docilmente a Palavra de Deus e corajosamente a
pratiquemos.
Ajuda-nos, ó Mãe, mesmo quando nos esquecermos de Ti. Tu és a melhor
das Mães e nunca abandonas os Teus filhos. Por isso, à Tua proteção nos
confiamos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Dá-nos coragem para sermos fiéis a Jesus. Dá-nos vontade forte para
continuarmos na catequese e vir à Missa todos os Domingos.
Cântico a nossa Senhora

Vim aqui, ó virgem Mãe,
Sem saber o que dizer
Eu olhava a tua imagem
Não a conseguia ver
Sentei-me e assim fiquei
Em silêncio a pensar
Senti descer, ó Mãe

Sobre mim o teu olhar
Foi então que eu comecei
Com alegria a rezar.

Cântico

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…
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!

