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Inicia-se a celebração com a procissão de todos os adolescentes 
reunidos fora da Igreja. Eles dirigem-se à Fonte Baptismal. 

Hoje é dia de festa para a nossa comunidade 
paroquial de S. José de S. Lázaro. Os nossos 
adolescentes querem afirmar, diante de todos nós, 
que são crentes. Querem comprometer-se a seguir 
Jesus e a assumir os compromissos dos seus pais e 
padrinhos no dia do seu Baptismo.

Depois de terem passado pela Fonte baptismal, a 
fim de agradecer o Dom de ser Filho de Deus, todos 
somos chamados a reflectir sobre este gesto.

Vamos proclamar com eles a nossa fé e a alegria de 
sermos filhos de Deus e irmãos em Jesus Cristo..

Cântico de 
     entrada:

Ritos iniciais

Sacerdote:

Todos:

Cântico:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Sacerdote:

Todos:

Ámen.

A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus 
Cristo Nosso Senhor estejam convosco.

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória
E paz na terra aos homens que ama o Senhor

Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus
Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus.           

                                                                         
Senhor Jesus, Filho unigénito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus
Filho de Deus nosso Pai.

Admonição:

Vem, Espírito divino manda a Tua luz 
desde o céu Pai amoroso do pobre; 
dom em Teus dons esplêndido.
Luz que ilumina as almas fonte do maior consolo.

Vem, doce dono da alma, descanso do nosso 
esforço, trégua no duro trabalho, 
brisa nas horas de fogo, 
gozo que enxuga as lágrimas e reconforta no luto.

Entra até ao fundo da alma, 
divina luz, enriquece-nos.
Olha o vazio do homem 
se Tu lhe faltas por dentro, 
vê o poder do pecado se não envias Teu alento

Rega a terra que seca, 
cuida o coração doente lava as manchas, 
infunde calor de vida no gelo, 
doma o espírito indómito, 
guia quem sai do caminho.

Reparte os Teus sete dons 
conforme a fé dos Teus servos.
P’la Tua bondade e a Tua graça 
dá ao esforço o Seu mérito.
Salva ao que busca salvar-se, 
dá-nos Tua alegria eterna.
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LITURGIA DA PALAVRA

Aclamação ao 
    Evangelho:

Vós que tirais o pecado do mundo, 
Vós que estais à direita do Pai
Tende piedade de nós.

Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu o altíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai

Aleluia, Deus está,
aleluia, no meio de nós.
Aleluia, ressuscitou,
cantemos em Seu lovor, aleluia.

Aleluia, Deus está,
aleluia, no meio de nós.
Aleluia, ressuscitou,
não nos deixará jamais, aleluia.

Depois da homilia, faz-se o diálogo com os jovens, antes da  
proclamação solene da fé.

Caros jovens,
Se estais decididos a renovar o compromisso 

que os pais tomaram por vós no dia em que fostes 
baptizados, mostrai agora a vossa vontade de deixar 
uma fé infantil, para procurar viver uma fé jovem, 
uma fé pessoal e activa.

Dizei pois:

Sacerdote:

Dirigindo-se aos adolescentes

Que quereis hoje fazer diante da comunidade 
paroquial?

Proclamar solenemente a nossa fé.

Sabeis por que estais aqui?

Pela graça de Deus, descobrimos a grandeza 
do nosso Baptismo. Conhecemos melhor Jesus; 
queremos viver e dar testemunho alegre da nossa 
fé.

Sacerdote:

Adolescentes:

Sacerdote:

Adolescentes:

Sr. Padre, o que é importante para nós é a vida. Os 
valores que defendemos são a alegria, sinceridade, 
justiça, honestidade e amizade. Para nós, ter o amor 
dos nossos pais e da familia é algo muito importante. 
Com a ajuda de Deus, e de todos vós, queremos dizer 
bem alto que estamos dispostos a viver como bons 
cristãos segundo o Evangelho do Senhor Jesus.

Adolescente:

E interpelando os pais

E vós, queridos pais, que educasteis os vossos 
filhos na fé cristã, como prometeram no dia do 
baptismo, ireis continuar a dar-lhes o bom exemplo 
e a guiá-los pelos caminhos de Deus?

Sacerdote:
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Senhor Padre, conscientes dos nossos deveres 
de pais e primeiros educadores, viemos, hoje, 
com  os nossos filhos, celebrar o mistério do 
Baptismo. Temos consciência de que tanto 
quanto podemos e sabemos os temos ajudado 
a caminhar na fé cristã. Queremos continuar a 
dar-lhes bons exemplos, ajudando-os a cumprir 
os compromissos que hoje mais conscientemente 
querem tomar.

Pais:

Bendito seja Deus que nos chamou aqui com tão 
santos propósitos e que não falta com a Sua graça.

 Os adolescentes  acendem as velas no Círio pascal.

Caros adolescentes:
Quando fomos baptizados, renascemos pela água 

e pelo Espírito Santo; recebemos uma vida nova. 
Os vossos pais procuraram, com todo o empenho, 
educar-vos na fé, para que essa vida divina fosse 
defendida das tentações do pecado e crescesse 
em vós de dia para dia. Hoje, lembrando o vosso 
Baptismo, com responsabilidade pessoal e em 
obediência ao Evangelho que já conheceis, quereis 
renunciar ao pecado e professar a Fé em Jesus Cristo, 
que é a Fé da Igreja, na qual fostes baptizados? 
Confiados na ajuda de Deus, respondei com fé, 
meninos e meninas:

Renunciais a Satanás?

Sim, renuncio.

E a todas as suas obras?

E a todas as suas seduções?

Sim, renuncio.

Sim, renuncio.

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Adolescentes:

Adolescentes:

Sacerdote:

Sacerdote:

Adolescentes:

PROCLAMAÇÃO DA FÉ

Credes em Deus Pai Todo-poderoso, Criador do 
Céu e da Terra?

Sim, creio.

Sim, creio.

Sim, creio.

Ámen.

Credes em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso 
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi 
sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita 
do Pai?

Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na Ressurreição da carne e na vida eterna?

Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja. Gloriamo-
nos de a professar em Jesus Cristo Nosso Senhor.

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Adolescentes:

Adolescentes:

Adolescentes:

Todos:

RITO DO BAPTISMO

A celebração dos baptismos realiza-se no presbitério. 
Enquanto eles se realizam, faz-se o peditório.
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Cântico: Somos de Cristo pelo Baptismo,
por amor d’Ele e da Sua lei,
combateremos com heroísmo
como soldados pelo seu rei.

Somos de Cristo mais alta glória.
Não há na terra nem pode haver!
Como Ele temos certa a vitória,
somos de Cristo até morrer. - (bis)

Somos de Cristo a Eucaristia,
em que Ele às almas todo se dá.
É nossa força, nossa alegria,
sempre invencíveis nos tornará.

ORAÇÃO DOS FIÉIS

Irmãos, invoquemos a misericórdia do Senhor 
para todos os presentes, para a nossa comunidade 
paroquial e para todos os baptizados que são a 
Igreja Santa de Deus.

Pela Igreja, que somos todos nós, para que 
sejamos fieis à Palavra que recebemos de Jesus 
Cristo, oremos irmãos.

Pelo Papa Bento XVI, pelos bispos e sacerdotes 
para que saibam apontar a todos os homens de 
boa vontade o caminho certo da salvação, oremos 
irmãos.

Por todos nós que hoje fazemos a profissão de fé, 
para que, com a ajuda da graça de Deus, sejamos 
fieis aos compromissos hoje assumidos, oremos 
irmãos.

Pelos nossos pais e padrinhos, para que se 
comprometam a continuar a formar-nos educar-
nos na fé com o exemplo e testemunho da própria 
vida, oremos irmãos.

Pelo nosso pároco, seus auxiliares e catequistas 
que nos prepararam e nos transmitiram a riqueza da 
Palavra de Deus, fazendo-nos crescer nas verdades 
da fé, oremos irmãos.

Pelos que vão receber Jesus pela primeira vez 
e pelos que acabaram de ser baptizados, sejam 
sempre fieis a Jesus, oremos irmãos.

Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de 
Jesus e nossa Mãe, para que nos ajude sempre a 
imitá-la e a aumentar o nosso amor por ela, oremos 
irmãos.

Senhor, Nosso Deus, fonte de toda a vida e de 
todo amor, que nos fizestes vossos filhos e templos 
do Espírito Santo, fortalecei-nos contra as seduções 
do mundo e conservai-nos fieis ao nosso baptismo 
com a graça de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

Sacerdote:

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

Sacerdote:
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Só por Ti, Jesus, quero-me consumir
Como vela que arde no altar
Consumir de amor.
Só por Ti, Jesus, quero-me derramar
Como o rio se entrega ao mar
Derramar de amor.

Só por Ti, Jesus, quero ir até ao fim
Como o Filho entregue por mim
Até ao fim por amor.

Só por Ti, Jesus, quero-me entregar
Ao sorriso escondido no olhar
Entregar por amor.

Só por Ti, Jesus...

Cântico:

ORAÇÃO EUCARÍSTICA

O Senhor esteja convosco.

Ele está no meio de nós.

Corações ao alto.

O nosso coração está em Deus.

Demos graças ao Senhor nosso Deus.

É nosso dever, é nossa salvação.

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!

Porque sois tão nosso amigo, queremos dar-Vos 
graças e com os Anjos e Santos que Vos adoram no 
Céu, cantamos com alegria.

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Todos:

Todos:

Todos:

Todos:

Apresentação dos dons

Oferecemos-Te, Senhor, esta vela, símbolo da fé 
que nos guia e ilumina.

Oferecemos-Te, Senhor, a nossa caminhada de fé 
de seis anos. Pedimos-Te coragem para vivermos 
plenamente a nossa adolescência.

Oferecemos-Te, Senhor, este vinho e esta água 
que se vão transformar no Teu sangue derramado 
por nós.

Oferecemos-Te, Senhor, este pão e nele Te damos 
toda a nossa vida. Pedimos-Te que o convertas no 
Teu Corpo para alimento das nossas vidas.

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Sacerdote:

Todos:

Todos:

Todos:

Vela:

Bíblia e 
catecismo:

Galhetas:

Hóstias:
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Todos se ajoelham

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.

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.

E disse-lhes ainda:

Jesus Cristo morreu por nosso amor.

Jesus Cristo morreu por nosso amor.

Fazei isto em memória de Mim.

Glória a Deus, nosso Senhor

Por isso, ó Pai, que sois tão bom, lembramos 
agora a morte e a 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.

Sacerdote:

Sacerdote:

Todos:

Sacerdote:

Todos:

Todos:

Todos:

Sacerdote:

Sacerdote:

Santo, santo, ó santo, santo, Santo é O Senhor
Cheios estão os céus e a terra, 
da Tua glória, Senhor.

Cântico:

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. 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 nas alturas.

Sacerdote:

Todos:

Memento dos vivos e dos 
mortos

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 Bento XVI, com o nosso Bispo 
Jorge e os bispos do mundo inteiro e com todos os 
que trabalham pelo vosso povo.

Somos a Igreja de Cristo, para  vossa glória.
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Ritos da Comunhão

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.

Ámen.

Sacerdote:

Sacerdote:

Todos:

Todos:

Cântico 1: Esta sede de Te encontrar em mim,
de correr p’ra Ti, de estar junto de Ti
Guias pelos vales o decurso do meu rio
única razão és Tu, único sustento Tu,
a minha vida existte porque existes Tu.

Tudo gira à Tua volta, em função de Ti
Não importa quando, onde ou porquê.

Gira o firmamento sem nunca ter paz,
mas existe um ponto a brilhar p’ra mim.
A estrela polar que fixa os meus passos,
a estrela polar és Tu, a estrala segura Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.

Brilha a Tua luz no centro do meu  ser.
Dá sentido à vida que em mim nasceu,
tudo o que farei será somente amor.
único sustento és Tu, a estrela polar Tu,
a minha vida existe porque existes Tu.

Cântico 2: Senhor, sois O meu Deus, desde a aurora Vos 
busco, em minha alma, suspiro por Vós, minha 
alma tem sede de Vós, como terra sem água

Eu quero contemplar Vosso amor, Vossa glória 
visitar Vosso templo e cantar minha alma tem 
sede de Vós como terra sem...

Água, a Vossa graça vale mais do que a vida 
Água, a vida inteira não chega para Vos bendizer, 
a vida inteira não chega p’ra amar...

Assim Vos bendirei por toda a minha vida e em 
louvor abrirei minhas mãos minha alma tem sede 
de Vós como terra sem água.

Senhor, quando ao deitar por um momento Vos 
sinto, passo a noite a pensar em Vós minha alma 
tem sede de Vós como terra sem...

Água, a Vossa graça vale mais do que a vida 
Água, a vida inteira não chega para Vos bendizer, 
a vida inteira não chega p’ra amar...

Meu Deus, repouso em Vós à sombra das Vossas 
asas e exulto confiante por fim minha alma tem 
sede de Vós como terra sem água.

Unido a Vós estou, a Vossa mão me ampara em 
minha alma Vos busco, Senhor, minha alma tem 
sede de Vós como terra sem...
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Acção de graças

Senhor,
hoje viemos aqui proclamar a nossa fé
recebida no dia do nosso baptismo:
Fé trinitária, 
fé comprometida com o Deus de amor
que se manifesta no mistério da Criação,
no mistério da Redenção
e no mistério da santificação
do novo Povo de Deus.
Sabemos que Tu, Senhor, nos conheces,
aceitas como somos,
e nos amas mais do que a nossa inteligência 
pode alcançar.
Ajuda-nos a ser fieis à Tua Palavra
e a desenvolver os dons que nos deste
e colocaste nos nossos corações.

Cântico: Inunda o meu ser, inunda o meu ser, Espírito, 
inunda o meu ser, com fogo de amor, 
ó vem sobre mim Espírito, inunda o meu ser.

Ensina-me a amar, ensina-me a amar, Espírito, 
ensina-me a amar como ama Jesus, ó vem sobre 
mim Espírito, ensina-me a amar.

Aumenta-me a fé, aumenta-me a fé, Espírito 
aumenta-me a fé, com fogo de Amor, ó vem sobre 
mim, Espírito aumenta-me a fé.

Ensina-me a orar, ensina-me a orar, Espírito en-
sina-me a orar, como ora Jesus, ó vem sobre mim, 
Espírito ensina-me a orar.

Ritos finais

Depois da bênção final e durante o último cântico, os 
catequistas entregarão os diplomas aos jovens.

O Senhor esteja convosco.

Ele está no meio de nós.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, + Pai, Filho 
e Espírito Santo.

Ámen.

Ide em paz e o Senhor  vos  acompanhe

Graças a Deus

Todos:

Sacerdote:

Todos:

Sacerdote:

Sacerdote:

Todos:

Cântico: Tive um sonho e quando acordei 
viajei no tempo e desejei
Entregar-Te a vida, 
erguer a taça toda a transbordar, cantei!

Ir mais além, subindo estrelas no céu, 
descendo ao fundo da terra
Só contigo eu vou, embalado nos teus passos vou
Abandonado em teus abraços 
sou aprendiz de viajante 
e até me perco em Ti
Deixei-Te à porta, mas quando voltei, 
vi que esperavas e desejei
Entregar-te a vida, 
erguer a taça toda a transbordar, cantei!

Ir mais além…
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Tentei atalhos em que me afastei, 
mas Tu chamaste e desejei
Entregar-te a vida, 
erguer a taça toda a transbordar, cantei!

Ir mais além…

E se algum dia eu me afastar de Ti 
e se algum dia eu me esquecer de nós
Vem procurar-me onde eu estiver, 
não penses que eu sei ser sem Ti
Sou apenas um aprendiz de viajante (2x)



Lembrança da Festa 
da Profissão de Fé

Catequista:_________________________________

Catequizando:______________________________

Local:_____________________________________


