
I. RITOS INICIAIS 
 
 
Procissão de Entrada 
Largheto (Haendel) 
 
.: Cântico de Entrada :. 
[Encenação: conforme se cantam as estrofes, vão aparecendo os seguintes símbolos correspondentes ao texto de cada 
estrofe, simbolizando: 1. o vento; 2. o fogo; 3. as línguas ardentes; 4. o coração] 
 
Estaremos aqui reunidos 
Como estavam em Jerusalém 
Pois só quando vivemos unidos 
É que o Espírito Santo nos vem. 
 
1. Ninguém pára este vento passando 
    Ninguém vê e ele sopra onde quer 
    Força igual tem o Espírito quando 
    Faz a Igreja de Cristo crescer. 
 
2. Feita de homens, a Igreja é divina, 
    Pois o Espírito Santo a conduz. 
    Como fogo que aquece e ilumina, 
    Que é pureza, que é vida, que é Luz. 
 
3. Sua imagem são línguas ardentes 
    pois o Amor é comunicação. 
    E é preciso que todas as gentes 
    Saibam quanto felizes são. 
 
4. Quando o Espírito espalma suas graças 
    Faz do povo um só coração. 
    Cresce a Igreja, onde todas as raças 
    Um só Deus, um só Pai louvarão. 
 
 
1. Saudação 
 
2. Acto Penitencial 
 
3. Acolhimento e Diálogo 
Meninos e meninas:  
que quereis fazer hoje diante de toda a comunidade paroquial? 

R/ Proclamar a nossa fé, em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
Sabeis porque viestes aqui? 

R/ Descobrimos com alegria a graça do nosso Baptismo. 
     Conhecemos mais Jesus Cristo. 
     Queremos viver e dar testemunho da nossa fé. 

 
4. Glória 
[Coro] 
Glória, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória. 
E paz na terra aos homens que ama o Senhor 
 
[Todos] 
Glória, Glória Deus, Glória, Glória Deus, 
Glória, Glória Deus, Glória, Glória Deus. [bis] 
 
[Coro] 
Nós te louvamos e te bem dizemos, 
Te adoramos e glorificamos, Te damos graças Senhor. 
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Glória…  
 
Senhor Jesus, filho Unigénito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus nosso Pai. 
Glória…  
 
Tu que tiras o pecado do mundo, 
Tu que estás à direita do Pai tem piedade de nós. 
Glória…  
 
Só tu és Santo, só tu o Senhor, 
Tu, o Altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. 
Glória… 

 
5. Oração Colecta 
Deus nosso Pai, olhai para os Vossos filhos aqui reunidos  
que responderam à vossa chamada  
para participar na Eucaristia, 
e hoje fazem a sua profissão de fé. 
Fazei que permaneçamos sempre no Vosso amor  
e respondamos sempre ao Vosso convite.  
Isto vo-lo pedimos em nome  
de nosso Jesus Cristo, vosso Filho,  
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 
 

II. LITURGIA DA PALAVRA 
 

I. Proclamação da Palavra 
 
 
1ª Leitura – Actos 2, 1-11 
 
Salmo Responsorial  
Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.  
 
2ª Leitura – 1 Cor 12,3b-7.12-13 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Evangelho – Jo 20, 19-23 
 
Homilia 
 
 
 

II. Profissão de Fé 
 
1. Acender Velas no Círio Pascal 
 
.: Cântico :.  
1. Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. 
   Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar. 
   Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar, 
   Vou deixá-la, vou deixá-la brilhar. 
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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... 
 
 
.: Cântico 2 :. 
Instrumental 
 
.: Cântico 3 :. 
Ilumina-me, Senhor, com Teu Espírito. 
Transforma-me, Senhor, com Teu Espírito. 
Ilumina-me, Senhor com Teu Espírito. 
lumina-me e transforma-me, Senhor! 
 
E deixa-me sentir 
O fogo do Teu amor 
No meu coração, Senhor! [bis] 
 
Fortalece-me, Senhor, com Teu Espírito. 
Consola-me, Senhor, com Teu Espírito. 
Fortalece-me, Senhor, com Teu Espírito. 
Fortalece-me e consola-me, Senhor! 
 
Ensina-me, Senhor, Teu Caminho. 
Guia-me, Senhor, cada dia. 
Ensina-me, Senhor, Teu Caminho. 
Ensina-me e guia-me, Senhor! 
 
 
2. Profissão de Fé 
[Presidente] 
A Igreja comunicou-vos uma vida nova pelo Baptismo  
quando ainda eras muito pequenos.  
Hoje, mais crescidos, ides renovar as mesmas promessas  
que os vossos pais fizeram em vosso nome.  
Assim, respondei com fé às minhas perguntas,  
juntamente com toda a assembleia, cantando: 
 

Eu creio, sim; eu creio, sim; e vivo alegre a minha fé. 
 
[1]  
[Catequista] 
Aprendestes nestes anos de catequese que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, libertou-o 
da escravidão, fez com o seu povo uma Aliança no monte Sinai. Deus é Pai de amor e de vida que 
tudo faz para a felicidade do homem. 
 
[Presidente] 
Credes neste Deus que é Pai e ama o homem e o mundo? 

R/ Eu creio, sim... 
[2] 
[Catequista] 
Sabeis também que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem encarnou, passou a vida 
fazendo o bem, e nos últimos dias da sua vida entre nós celebrou o mistério pascal entregando-se na 
Cruz e ressuscitou ao terceiro dia. 
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[Presidente] 
Credes que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador do mundo, que derramou o 
seu sangue para selar a nova Aliança? 

R/ Eu creio, sim... 
 
[3]  
[Catequista] 
O Espírito Santo é dom de Jesus ressuscitado. O Espírito renova todas as coisas: a vida do mundo e o 
coração dos homens. É Ele que nos ajuda a dar testemunho da nossa fé. 
 
[Presidente] 
Credes que o Espírito Santo habita em nós e que é a força que nos convida a viver a vida nova 
recebida no Baptismo? 

R/ Eu creio, sim... 
 
[4]  
[Catequista] 
Aprendeste também na catequese que a Igreja é o Povo de Deus da Nova Aliança, é cada um de nós.  
 
[Presidente] 
Credes na Igreja, formada por todos nós, os discípulos de Jesus? 

R/ Eu creio, sim... 
 
2.1. Oração Conclusiva Rezada pelas Crianças 
Senhor, temos nas nossas mãos 
esta luz que nos recorda 
um dos compromissos do nosso Baptismo: 
temos que viver sendo luz, 
sendo testemunhas do modo como Tu vivias. 
Ajuda-nos a brilhar diante de todos 
Para que a nossa vida,  
iluminada pela Tua Palavra,  
seja luz para os outros. Amen.  
 
3. Oração Universal 
1. Pela Igreja, que somos todos nós, para que sejamos fiéis à Palavra que recebemos de Jesus Cristo. 
Oremos, irmãos. 
 
2. Para que no coração de cada homem e mulher cresçam sentimentos de amor e de generosidade. 
Oremos, irmãos. 
 
3. Por todos nós que hoje fizemos a nossa Profissão de Fé, para que, com a ajuda da graça de Deus, 
sejamos fiéis aos compromissos hoje assumidos. Oremos irmãos. 
 
4. Pelos nossos pais e padrinhos, para que se comprometam a formar e educar na fé os seus filhos e 
afilhados com o exemplo e testemunho da própria vida. Oremos, irmãos. 
 
5. Pelos nossos catequistas, que nos transmitem e ensinam a Palavra de Jesus, para que sejam, através 
da sua vida, verdadeiras testemunhas daquilo que ensinam. Oremos, irmãos. 
 
6. Por todos nós aqui presentes, para que a nossa vida seja sempre uma constante presença de Deus 
entre os homens e o Espírito Santo nos anime a seguir fielmente Jesus Cristo. Oremos, irmãos. 
 
7. Por todas as famílias da terra, para que sejam espaços de acolhimento, de paz, de amor e 
proporcionem aos filhos oportunidades para se desenvolverem a todos os níveis. Oremos irmãos. 
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III. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
1. Apresentação dos Dons  
Preparação do altar: 
- Toalha do altar 
- Velas 
- Pão e vinho 
 
.: Instrumental :.  
Quartettino (Domenico Scarlatti) 
 
2. Oração sobre as Oblatas 
Aceitai, Senhor, todas estas ofertas,  
sinal da vontade que estes meninos e meninas,  
que hoje fazem a sua profissão de fé,  
têm se entregar a Vós.  
Isto Vo-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho,  
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
3. Oração Eucarística da Missa com Crianças II  
O Senhor esteja convosco. 
 
Corações ao alto. 
 
Demos graças ao Senhor nosso Deus. 
 
Deus, nosso Pai, que sois tão bom, sentimo-nos contentes  
por estarmos reunidos junto de Vós. 
Queremos agradecer-Vos e, com Jesus, vosso Filho,  
cantar-Vos a nossa alegria. 
 Glória a Vós, Senhor, que tanto nos amais. 
 
Sois tão nosso amigo que criastes para nós  
este mundo grande e belo. 
 Glória a Vós, Senhor, que tanto nos amais. 
 
Sois tão nosso amigo que nos dais o vosso Filho, Jesus,  
para nos guiar até junto de Vós. 
 Glória a Vós, Senhor, que tanto nos amais. 
 
Sois tão nosso amigo que em Jesus reunis todos os  
homens como filhos de uma só família. 
 Glória a Vós, Senhor, que tanto nos amais. 
 
Glória a Vós, Senhor, que tanto nos amais. 
Porque sois tão nosso amigo, queremos dar-Vos graças e,  
com os Anjos e os Santos que Vos adoram no céu,  
cantamos com alegria: 
 Santo, Santo, Santo, o Senhor Deus do universo, 
 O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
 Hossana. Hossana. Hossana lá nas alturas, 
 Hossana. Hossana. Hossana lá nas alturas. 
 
Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes:  
o amigo dos pequeninos e dos pobres. 
Ele veio para nos mostrar como podemos amar-Vos 
e como podemos amar-nos uns aos outros. 
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Ele veio para tirar do coração dos homens toda a maldade  
que não nos deixa ser amigos,  
que não nos deixa ser felizes. 
Ele prometeu que o Espírito Santo estaria connosco todos  
os dias, para podermos viver da vossa vida. 
 Bendito o que vem em nome do Senhor, 
 Hossana. Hossana.... 
 
Deus, nosso Pai, nós Vos pedimos:  
enviai o vosso Espírito Santo para que este pão e este vinho  
se convertam no Corpo e Sangue de Jesus, nosso Senhor. 
 
Na véspera da sua morte,  
Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor:  
quando estava à mesa com os discípulos,  
tomou o pão, fez uma oração para Vos dar graças;  
depois partiu o pão e deu-o aos seus discípulos, dizendo: 
 
Tomai, todos, e comei: isto é o meu Corpo,  
que será entregue por vós. 
 Jesus Cristo morreu por nosso amor. 
 
Em seguida, tomou o cálice com vinho,  
fez de novo uma oração para Vos dar graças;  
depois entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: 
 
Tomai, todos, e bebei: este é o cálice do meu Sangue,  
o Sangue da nova e eterna aliança,  
que será derramado por vós e por todos,  
para remissão dos pecados. 
 Jesus Cristo morreu por nosso amor. 
 
E disse-lhes ainda: Fazei isto em memória de Mim. 
 
Por isso, Ó Pai, que sois tão bom,  
lembramos agora a morte e ressurreição de Jesus, o Salvador do mundo: 
Jesus entregou-Se nas nossas mãos  
para ser agora a nossa oferta e nos levar até junto de Vós. 
 Glória a Deus, nosso Senhor. 
 
Escutai-nos, Senhor nosso Deus;  
dai-nos o vosso Espírito de amor a todos nós  
que participamos nesta mesa santa  
para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja 
com o Papa Bento XVI e os bispos do mundo inteiro  
e com todos os que trabalham pelo vosso povo. 
 Somos a Igreja de Cristo, para vossa glória. 
 
Lembrai-vos de todos os nossos amigos  
e também daqueles de quem não gostamos tanto.  
Lembrai-vos daqueles que já partiram deste mundo  
e recebei-os com amor na Vossa glória. 
 Somos a Igreja de Cristo, para vossa glória. 
 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo- 
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e  
toda a glória agora e para sempre. 
 Amen. Amen. Amen.  
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IV. RITOS DA COMUNHÃO 

 
Pai-nosso... 
 
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado, 
e dai ao mundo a paz em nossos dias, 
para que, ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre vossas testemunhas 
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo,  
nosso Salvador. 
 
Senhor Jesus, vós enviastes à vossa Igreja o Espírito Santo 
para que todos os povos se reconciliem 
e vivam na unidade e na paz. 
Não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa Igreja 
e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
 
A paz do Senhor esteja sempre convosco! 
 
Saudai-vos na paz de Cristo! 
 
 
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! 
Eis o Cordeiro de Deus, o pão da vida, 
que tira o pecado do mundo. 
 
 
.: Cântico da Comunhão :. 
Eucaristia fonte de Vida 
Eucaristia fogo de Amor 
Eucaristia Palavra e Pão 
Eucaristia Cristo Senhor. 
 
1. O Pão partido e o vinho novo 
    São o fermento que nos faz Povo. 
    Somos Igreja Povo chamado 
    Corpo de Cristo dom partilhado. 
 
2. A Água viva do Evangelho 
    Em nós transforma o homem velho. 
    Somos no mundo o sal e a luz 
    Cristo é Palavra que nos conduz. 
 
3. Vida amassada por nossa mão 
    É transformada em Cristo irmão. 
    Nós somos corpo Família unida 
    E Deus Trindade em nós é Vida. 
 
4. É refeição Cristo Senhor 
    é Comunhão no Seu Amor 
    Eis o banquete da Páscoa Nova 
    O alimento que nos renova. 
 
5. Eucaristia Memorial 
    É Deus connosco Festa Pascal 
    Festa na vida Festa harmonia 
    A vida é Festa Eucaristia. 
 
6. Ao partilharmos o Pão da Mesa 
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    A nossa esperança é chama acesa. 
    Há fome e sede de Amor e Paz 
    Libertadores Cristo nos faz. 
 
 
 
 
.: Depois da Comunhão :.  
[Encenação: Sete crianças colocam-se em lugar de destaque. Depois de cada oração aparece outra criança vestida de 
branco – como se fosse a pomba, símbolo do Espírito – e dirige-se a uma criança de cada vez e reveste-a com uma túnica 
vermelha onde está escrita cada uma das palavras em destaque nas estrofes seguintes] 
 
1. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a doçura  
    e poderemos estender a mão 
    em vez de julgar e de condenar. 
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. 
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. [bis] 
 
2. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a alegria 
    e poderemos distribuir a festa 
    aos que perderam a esperança.  
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
 
3. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a confiança 
    e poderemos manter-nos de pé 
    nas situações de desânimo. 
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
 
4. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a paz 
    e poderemos construir pontes 
    para que as pessoas se encontrem. 
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
 
5. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a coragem 
    e poderemos realizar actos 
    à maneira de Jesus, nosso modelo.  
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
 
6. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a inteligência 
    para vivermos de coração aberto 
    à Palavra de Jesus.  
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
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7. Vem, Espírito Santo. 
    Vem dar-nos a força 
    para sermos testemunhas 
    de Jesus, vivendo alegremente a nossa fé.  
 
.: Cântico :. 
Tu és fonte de vida... 
 
Oração Depois da Comunhão 
Nós vos damos graças, Deus Pai,  
porque Vos destes a conhecer no Vosso Filho Jesus Cristo.  
Por isso, Vos pedimos que nos ajudeis  
a reconhecer-Vos na sua Palavra  
e, ao mesmo tempo, que O saibamos acolher,  
presente em todos os nossos irmãos,  
especialmente nos mais pequenos e nos mais débeis. 
Isto vo-lo pedimos em nome de nosso Jesus Cristo,  
vosso Filho, Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
 
 

V. RITOS FINAIS 
1. Cântico Final 
Como o Pai me enviou 
Eu vos envio a vós 
Transformai em vida 
O que anuncia a vossa voz. [bis] 
 
1. Pelos frutos irão conhecer 
    pelos frutos verão que sois meus 
    pelos frutos vão acreditar 
    quem é o vosso Deus. 
 
2. Pelos frutos irão escutar 
    a palavra que anunciais 
    pelos frutos vão acreditar 
    se uns aos outros vos amais. 
 
2. Fotografia de Conjunto 
 
3. Entrega dos Diplomas e da Lembrança 
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