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“É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com 
pequenas acções diárias, e é maravilhoso que a educação seja 
capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida.”  

(Louvado Sejas, 211) 
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I e II. A LUZ e a PALAVRA 
 
 
 

Esta noite é diferente de todas as noites, 
é a noite em que a vida triunfou da morte. 

É a noite em que os fracos recobram as forças, 
a noite em os cegos abrem os olhos, 

a noite em os tristes encontram a alegria. 
A noite em que que todos os ódios se dissipam, 
em que a Fé e a Esperança derrubam tiranias. 

Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, 
aceita esta chama em noite de Graça, 

como um sacrifício no entardecer 
que a Igreja te oferece em memorial 

de toda a história da nossa salvação. 
 

— Ó Vô, comé quisto começou? 
Donde nos vem tanta coisa? 

Quem nos deu tamanhas prendas? 
— Vou contar-te uma história: 

 
 

Do Livro do Génesis (1,1-31) 

No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e 
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas. 

E disse Deus: Haja luz; e houve luz.  
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as 

trevas. E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e 
a manhã, o dia primeiro.  

Exultemos, Irmãos, nesta Noite maravilhosa! 
Exulta, Povo de Deus,  
a celebrar a vitória da Vida sobre a Morte! 
Regozija-te, ó Terra, banhada em tão radiantes fulgores! 
Iluminado pelos esplendores do Príncipe da Vida, 
sinta o Mundo ter-se já libertado das Trevas! 

Esta é aquela noite 
em que outrora a nossos Pais, os filhos de Israel, 
libertaste da escravatura do Egito 
e, a pé enxuto, os fizeste atravessar o Mar Vermelho. 
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Esta é aquela noite 
que dissipou as trevas da iniquidade 
com o fulgor duma coluna de fogo. 
Esta é aquela noite 
em que o Povo que andava nas trevas 
viu uma grande luz! 
Esta é aquela noite 
que, através do mundo inteiro, 
liberta os Discípulos de Cristo do fatalismo do pecado, 
para os restituir à Graça e à Liberdade! 
Esta é aquela noite 
em que, destruindo o fatalismo da Morte, 
Cristo se levanta vitorioso do túmulo! 

Glória a ti, Jesus Cristo, 
Luz fulgurante sobre as trevas! 
Glória a ti, Deus da Esperança, 

Ó Luz do Homem Novo! 

De nada, com efeito, nos serviria ter nascido 
se as cadeias da nossa desgraça 
não tivessem sido quebradas. 
Ó admirável e espantosa compreensão para connosco; 
ó incompreensível amor louco de Deus; 
para o Povo libertares, o próprio Filho entregaste! 
Será que foi preciso o Pecado ter entrado no Mundo 
para que se manifestasse deste modo o Mistério de Cristo? 
Ó ditosa culpa que tal e tão grande Redentor 
mereceu ter! 

Glória a ti, Jesus Cristo, 
Luz fulgurante sobre as trevas! 
Glória a ti, Deus da Esperança, 

Ó Luz do Homem Novo! 

Ó noite bendita, 
única a ter conhecimento do Tempo e da Hora 
em que Cristo ressurgiu vivo do sepulcro! 
Ó noite bendita, 
em que se unem o Céu e a Terra, 
o divino e o humano! 
Desta Noite está escrito: 
«A noite brilhará como o Dia 
e a luz desta noite fará as minhas delícias!». 
Esta noite é bem diferente das outras noites, 
porque é a noite em que a Vida venceu a Morte. 
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É a noite em que os fracos adquirem Força, 
os cegos abrem os olhos, 
os tristes encontram a Alegria, 
os ódios são dissipados, 
a Fraternidade encontra o seu Princípio 
e a Fé e a Esperança abatem a Tirania. 
Por isso, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, 
nesta noite de Graça, 
aceita esta chama como sacrifício vespertino 
que a Igreja te oferece, 
em memorial da História da Salvação! 

Glória a ti, Jesus Cristo, 
Luz fulgurante sobre as trevas! 
Glória a ti, Deus da Esperança, 

Ó Luz do Homem Novo! 

Por tudo isto, nós te pedimos, Senhor, 
que este círio seja um sinal 
de tudo quanto queremos dizer e fazer, 
para que, tornando-nos a luz de Cristo, 
continuemos a brilhar sobre a Terra 
com mais intensidade. 
Que Jesus, teu Filho e nossa Páscoa, 
dinamize no tempo presente a tua Igreja, 
na força e na Unidade do Espírito Santo! 

E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja 
separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação 
entre as águas que estavam debaixo da expansão e  as águas que 
estavam sobre a expansão; e assim foi. E chamou Deus à expansão Céus; 
e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 

E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e 
apareça a porção seca; e assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; 
e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu Deus que era bom. E 
disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore 
frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre 
a terra; e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme 
a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua 
espécie; e viu Deus que era bom.E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.  

E disse Deus: Haja luzeiros na expansão dos céus, para haver 
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos 
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determinados e para dias e anos. E assim foi. E fez Deus os dois grandes 
luzieros: o maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a 
noite; e fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.  

 
Esta noite é diferente de todas as noites, 

é a noite em que a vida triunfou da morte. 

É a noite em que os fracos recobram as forças, 
a noite em os cegos abrem os olhos, 

a noite em os tristes encontram a alegria. 
A noite em que que todos os ódios se dissipam, 
em que a Fé e a Esperança derrubam tiranias. 

Por isso, Senhor, nosso Deus e Pai, 
aceita esta chama em noite de Graça, 

como um sacrifício no entardecer 
que a Igreja te oferece em memorial  

de toda a história da nossa salvação. 
 
E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma 

vivente; e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou 
as grandes baleias; e todo o réptil de alma vivente que as águas 
abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de 
asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E Deus os 
abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos 
mares; e as aves se multipliquem na terra. 

E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 

E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; 
gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. 

E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado 
conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e 
viu Deus que era bom. 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, 
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move 
sobre a terra. 

E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. 

E Deus abençoou-os, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei 
a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos 
céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo 
quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia 
sexto.  
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Salmo 103 

No princípio, Tu criaste o céu e a Terra, 
Criaste o Homem à Tua imagem! 

O Universo anuncia e proclama a sabedoria  
E o amor do nosso Deus! 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor!  
Senhor, meu Deus, como Tu és grande:  

revestido de grandeza e de esplendor,  
envolvido num manto de luz. 

Consolidaste na terra seus fundamentos, 
inabalável pelos séculos dos séculos; 
rodeaste-a com as águas dos mares,  

e as águas cobriram as montanhas. 

Que exuberância nas tuas obras, Senhor!  
Com sabedoria fizestes todas estas coisas.  

A Terra encheu-se com as tuas criações! 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor! 

 
— Após ter criado tudo isto  

para que o homem pudesse viver bem e feliz, 
 num projeto de paz baseado no amor mútuo… 

 
 

Do Livro do Génesis (2, 8-15) 

… O Senhor plantou um jardim, no Éden, a oriente, e colocou nele o 
homem. Fez ainda brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à 
vista e de saborosos frutos para comer; a árvore da vida estava no  meio 
do jardim, assim como a árvore do bem e do mal.  

Nascia um rio no Éden para regar o jardim, dividindo-se, a seguir, em 
quatro braços. O Pichon, rio que rodeia toda a região de Havilá, onde se 
encontra ouro, ouro puro, sem misturas, onde se encontra também bdélio 
e ónix*. O segundo rio é o Guion, que rodeia toda a terra de Cuche. O 
terceiro é o Tigre, que corre a oriente da Assíria. O quarto é o Eufrates. 

O Senhor levou depois o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o 
cultivar e, também, para o guardar.  

 
(* Bdélio é uma goma-resina, aromática, comum no Médio Oriente; ónix um 

mineral considerado pedra semipreciosa, muito apreciada por ter cores distribuídas 
em faixas pretas e paralelas) 
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Leitura do Salmo 104 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

Bendiz, ó minha alma, o teu Criador! 
Senhor, meu Deus, como tu és grande: 
a tua grandeza tudo ultrapassa,  
o esplendor da tua Luz nos revela a tua Glória! 

Desdobras o firmamento como se fosse uma tenda, 
nos espaços imensos constróis uma casa: 
as nuvens revelam a tua passagem, 
tu avanças sobre as asas do vento! 

Os ventos são teus mensageiros, 
as chamas do fogo são teus ministros; 
sobre bases sólidas fundaste a terra, 
os fundamentos da terra estão seguros! 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

De todos os lados, os mares rodeiam a terra,  
as cataratas ressoam sobre as montanhas; 
à tua palavra correm as águas, 
ao som dos trovões, à luz dos relâmpagos, 

saltam as montanhas, descem os vales, 
correm para o lugar que lhes destinaste; 
às águas fixaste, ó Deus, seus limites, 
limites que não devem ultrapassar! 

Entre as ravinas, fizeste brotar as fontes, 
suas águas caminham entre as montanhas; 
os animais do campo se aproximam para beber, 
os bichos da selva ali acalmam sua sede! 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

Nas suas margens fazem ninho as aves do céu, 
entre a folhagem fazem ouvir o seu canto! 
Louva, ó minha alma, o teu Criador! 
Senhor, meu Deus, como tu és grande! 

No céu, correm as nuvens que regam a terra, 
as sementes germinam e nascem os frutos, 
os prados se cobrem de verdura para o gado, 
nos campos, os homens tratam as suas culturas! 
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Da terra, os homens tiram seu alimento, 
o vinho que alegra o coração,  
o óleo que suaviza o rosto e perfuma a cabeça, 
e o pão que refaz as suas forças! 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

Sobre a terra, as árvores rebentam de vida, 
os cedros do Líbano se levantam altaneiros, 
é lá que os grandes pássaros fazem seus ninhos, 
nas alturas, a cegonha faz a sua casa! 

Nos penhascos, correm os cabritos monteses,  
nas escarpas, se abrigam os bichos do monte; 
nas florestas, se ouve o rugido do leão, 
reclamando a Deus o seu alimento! 

Fizeste a Lua para marcar o ritmo dos meses, 
dia a dia, o sol se levanta e se põe; 
ao chegar a noite, as feras saem das suas tocas, 
correndo a floresta à procura de alimento! 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

Ao nascer do sol, as feras voltam aos covis 
e recolhem às suas tocas para dormir. 
Sai então o homem pràs suas tarefas,  
até à tardinha se entrega ao seu trabalho! 

A exuberância das tuas obras me encanta, ó Deus, 
o teu génio criador tudo fez com sabedoria; 
as obras da tua criação enchem a Terra; 
Senhor, meu Deus, como tu és grande! 

Ao olhar o mar e a sua imensidão, 
observo a variedade dos seres que o povoam:  
desde as enormes baleias aos pequeninos peixes, 
e ao Leviatã, fruto da tua fantasia! 

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 

A multidão dos seres vivos conta contigo 
para receber o alimento no tempo devido! 
Eles correm para o alimento que distribuis; 
quando abres a mão, eles ficam saciados! 

Se deixas de aparecer, eles se apavoram, 
se não os sustentas, eles deixam de existir; 
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mas tu envias o teu sopro e eles são criados, 
e assim dás à terra um novo rosto! 

Desapareçam da Terra os que a sujam, 
que os perversos sejam destronados de seus tronos! 
Eu quero cantar para o Senhor enquanto viver! 
Louva, ó minha alma, o teu Criador!  

O Senhor jamais esquece a sua aliança! 
 
 
 

— No jardim, Adão e Eva multiplicaram-se  
e seus filhos cresceram no seu seio.  
Ambos cresceram homens robustos  

e dedicavam-se a cultivar a terra,  
recolhendo dela o fruto do seu trabalho  

e sempre com o objetivo de agradar a Deus… 
 
 
 
Do Livro do Génesis (4,2-15) 

… Abel era pastor e Caim cultivava a terra. 
Caim ofereceu em sacrifício ao Senhor produtos da terra e Abel as 

primícias e os animais mais gordos do seu rebanho. O Senhor olhou 
benignamente para Abel e para a sua oferenda, mas não quis olhar para 
Caim e para a sua oferta. Caim ficou muito irritado e de rosto abatido.  

O Senhor disse a Caim: Porque estás irritado e de rosto abatido? Se 
procedeste bem, não poderás andar de cabeça levantada? Agora, se 
procedeste mal… o pecado está à tua porta! Ele quererá então atingir-te. 
Mesmo assim, tu podes vencê-lo.  

Disse então Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E quando 
estavam ali, Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o. O Senhor 
disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou 
porventura eu o guarda dele? O Senhor disse-lhe: Que fizeste do teu 
irmão? A voz do seu sangue clama da terra por mim. Agora ficas maldito 
pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu 
irmão. Ainda que a cultives, não mais te dará a sua fertilidade. Andarás 
errante e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: O meu castigo é tão 
grande que não poderei suportá-lo. Se hoje me desterras daqui, terei de 
ocultar-me da tua presença: andarei errante e fugitivo sobre a terra e o 
primeiro que me encontre me matará. O Senhor respondeu-lhe: Quem 
matar Caim será vingado sete vezes! O Senhor colocou um sinal sobre 
Caim para que ele não fosse morto por quem quer que o encontrasse.  
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Música instrumental 
 
 

 — De coração apertado por tudo quanto acontecera  
e cheio de angústia por toda a maldade,  

o Senhor reconheceu que a maldade dos homens 
era grande na Terra 

e que todos os seus pensamentos tendiam unicamente para o mal. 
Mas disse depois: 

— Não mais amaldiçoarei a terra por causa do Homem! 
 
 
Do livro do Génesis (6,11-14.17.18a.19-21) 

….O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na 
Terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e 
unicamente para o mal. E arrependeu-se de ter criado o homem sobre a 
Terra. O seu coração sofreu amargamente. E disse assim: Eliminarei da 
face da Terra o homem que criei e, juntamente com ele, os animais 
domésticos, os répteis e as aves dos céus. Estou arrependido de os ter 
criado. Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. 

A Terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus 
viu-o, pois toda a humanidade seguia, na Terra, os caminhos da 
corrupção. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou 
diante de mim. Ela encheu a Terra de violência. Vou exterminá-la 
juntamente com a Terra. Constrói uma arca de madeiras resinosas. Dividi-
la-ás em compartimentos e calafetá-la-ás com betume, por fora e por 
dentro. 

É que Eu vou lançar um dilúvio que, inundando tudo, eliminará debaixo 
do céu todos os seres vivos. Tudo quanto existe na Terra perecerá. 

Contigo, porém, farei a minha aliança 
De tudo o que tem vida, de todos os animais, levarás para a arca dois 

de cada espécie, para os conservares vivos junto de ti: um macho e uma 
fêmea. De cada espécie de aves, de cada espécie de quadrúpedes e de 
cada espécie de animais que rastejam pela terra, um casal virá ter contigo 
para que lhe conserves a vida. E tu, recolhe tudo quanto há de 
comestíveis, armazena-os, a fim de te servirem de alimento, a ti e a eles.  

 
Surgirá Tua Luz como a aurora, 

A justiça do Senhor virá diante de ti. 
A glória do Senhor seguirá  os teus passos, 

seguirá os teus passos! 
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— A humanidade vivia uma longa noite, 
mas Deus, ainda que amargurado, 

jamais desistia do Seu povo. 
Da destruição do dilúvio, uma nova Humanidade renasce, 

 porque toda a terra se renova, 
mesmo quando o homem não cuida dela como devia. 

A história dos homens refazia-se, com avanços e recuos,  
caídas e recomeços, 

mesmo quando o seu povo se encontrava exilado  
em terras do Egito. 

Moisés, um homem bom e agradável aos olhos de Deus, 
escutou, um dia, a Sua voz 

a convocá-lo para lhe conduzir o povo… 
 
 
 
Do Livro do Êxodo (Ex 12, 1.15-20) 

O SENHOR disse a Moisés e a Aarão na terra do Egito: 
 Durante sete dias, comereis pães sem fermento. 
No primeiro dia, fareis desaparecer o fermento das vossas casas, pois 

todo aquele que comer pão fermentado, do primeiro dia ao sétimo dia, será 
eliminado de Israel. Tereis nele uma convocação sagrada, bem como no 
sétimo dia. Não se fará nenhum trabalho nesses dias, a não ser  o de 
preparar a comida que cada um vai comer. 

Guardareis a festa dos pães sem fermento, porque foi precisamente 
neste dia que Eu fiz sair os vossos exércitos da terra do Egito. Guardareis 
este dia nas vossas gerações como uma lei perpétua. 

No primeiro mês, no dia catorze à tarde, comereis pães sem fermento, 
até ao dia vinte e um do mês, à tarde. Durante sete dias, não se 
encontrará fermento nas vossas casas, porque todo aquele que comer pão 
fermentado será eliminado da comunidade de Israel, quer seja estrangeiro 
residente, quer natural da terra. Não comereis nenhum pão fermentado. 
Em qualquer lugar em que habitardes, comereis pães sem fermento. 

 
 
Inimaginável é o amor do Pai p’lo Filho do Homem, 
P’ra salvar o Servo à morte foi dado o Filho Unigénito! 
Necessário foi que tivesse entrado no mundo o pecado? 
Ó culpa ditosa que nos mereceu um tal Redentor! 
De ti ‘stá escrito que a noite será como a luz do dia,  
e a luz desta noite há de perdurar no meu coração. 
Ó noite bendita, só tu conheces o tempo e a hora,  
só tu esperaste Cristo ressurgido, vivo do sepulcro, vivo! 
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— Depois de Moisés, 
muitos foram aqueles que,  

escutando em seu coração a voz de Deus, 
sempre estiveram ao lado dos Homens 

para que os seus corações não ensurdecessem. 
Até que o próprio Deus enviou o seu Filho, Jesus, 

para o que era seu, 
 para que todos nele acreditassem… 

 
 
Do Evangelho de Lucas (4,16-21) 

Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, e a 
sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era 
elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o 
seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a 
leitura. Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, 
encontrou a passagem em que estava escrito: "O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele 
me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a 
restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do 
Senhor". Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. 
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a 
dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que 
acabais de ouvir.  

 
Este é o meu filho muito amado, 

Em quem pus o meu enlevo, escutai-o! 

Este é o meu Filho muito amado, escutai-O! 

O Senhor é Rei, exulte a terra, rejubile a multidão das ilhas, 
Ao seu redor, nuvens e trevas, a justiça 

e o direito são a base do seu trono. 

O fogo avança diante dele e devora em redor os seus inimigos. 
Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê-os e estremece. 

 
Do Evangelho de Mateus (28,1-10) 

Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de 
Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande 
terramoto: o anjo do Senhor, descendo do Céu, aproximou-se e removeu a 
pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspeto era como o de um relâmpago; 
e a sua túnica, branca como a neve. Os guardas, com medo dele, 
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puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra 
e disse às mulheres: 

Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado; não está aqui, 
pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e ide 
depressa dizer aos seus discípulos: ‘Ele ressuscitou dos mortos e vai à 
vossa frente para a Galileia. Lá o vereis.’ Eis o que tinha para vos dizer. 

Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande 
alegria, as mulheres correram a dar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao 
seu encontro e disse-lhes: Salve! Elas aproximaram-se, estreitaram-lhe os 
pés e prostraram-se diante dele. Jesus disse-lhes: Não temais. Ide 
anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. 

 
 

ALELUIA! 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
Porque é eterna a sua misericórdia. 

O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, 
foi Ele o meu salvador. 

A mão do Senhor fez prodígios, 
A mão do Senhor foi magnífica. 

 
 

Homilia 
 

Tudo começou em 1971, quando Paulo VI, na Carta Apostólica 

Octogesima Adveniens, escreveu assim: “Por causa da exploração 

inconsiderada da natureza, o homem começa a correr o risco de a destruir 

e de vir a ser também vítima dessa degradação”. Isto é: a continuar a tratar 

assim a natureza, o homem atual pode começar a dar cabo de si próprio; e 

não precisa para tal de bombas atómicas, que as há. 

Na Encíclica Louvado sejas, o Papa Francisco escreveu: “Todas as 

comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar na 

educação para a responsabilidade ambiental” (214). Um pouco adiante, 

acrescentou: ”Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um 

dinamismo que o ser humano não tem o direito de ignorar” (221). 

Mas, no mínimo, o que está a acontecer é que “A terra, a nossa casa, 

parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo” (21). 

Um dia destes (2017.03.28), o jornal que leio diariamente publicava um 

trabalho a duas páginas, com este título, em parangonas: “Corais estão a 

morrer e a culpa é nossa”. 
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Não vou agora explicar, mas… 

Sabemos todos o que são corais: pequeníssimos animais coloniais que 

amontoados formam verdadeiros rochedos e vivem nos mares quentes, a 

uma profundidade razoável…, aqui ao lado, em Aveiro, por exemplo. Estes 

bichinhos são muito antigos no planeta: 400 milhões de anos!. E vivem, a 

certas temperaturas, no meio de algas que lhes dão belíssimos coloridos. 

Mas, se a temperatura das águas sobe, eles perdem a coloração, ficam 

brancos e morrem. Ficam sem acesso a nutrientes. É o que está a 

acontecer de há 80 anos para cá.  

E que mal tem isso? 

Tem que “Um mundo sem recifes de coral é um mundo em que a 

extinção humana [— o desaparecimento do homem —] neste planeta está 

cada vez mais próxima. Mas ainda vamos a tempo de nos salvar, 

começando por salvar os recifes de coral!” - diz o autor do artigo. 

Quando li esta ameaça — “Um mundo sem recifes de coral é um 

mundo em que a extinção humana neste planeta está cada vez mais 

próxima” — andava o Pe Anselmo Borges a publicar num outro jornal 

umas curiosíssimas páginas sobre Transhumanismo e Pós-humanismo. 

Que raio de palavras são estas?  

Humanismo tem a ver com o homem; trans é uma preposição latina que 

significa “além de”: Transporte é o metro do Porto ou a camioneta do 

Vinhas que “levam para …”, isto é, transportam para um sítio diferente 

daquele em que se está quaisquer bens ou pessoas. Transhumanismo é, 

portanto, um entendimento do mundo e do homem muito diferente do 

humanismo que conhecemos e em que vivemos — sabe Deus como! —, 

que nasceu pelos séculos XV e XVI e veio até ao nosso tempo. 

Pós-humanismo (depois do humanismo) é algo que está para além do 

humanismo tal como o entendemos hoje. Vou dar um exemplo: no nosso 

mundo ou em certos mundos, o dinheiro é, quase sempre, muito mais 

importante que o homem. Mas o verdadeiro humanismo entende que no 

centro do mundo deve estar o homem e não o dinheiro! Ponto final.  

O transhumanismo apresenta-se como o fruto da terceira revolução 

industrial (a 1ª aconteceu entre o séc. XV e o XVIII; a 2ª, de meados do 

séc. XVIII até ao nosso tempo; a 3ª está a começar: desaparecerá o homo 

sapiens). "Os futuros senhores da Terra serão, provavelmente, mais 

diferentes de nós do que nós o somos dos nossos antepassados”. Com a 

engenharia genética, produziremos porcos com gorduras boas, será 

possível criar ratos verdes e fluorescentes e superinteligentes. E se isso é 



- 15 - 

verdade, "porque não fazer seres humanos também superinteligentes?". O 

mais revolucionário será a possibilidade de ligar um computador a um 

cérebro humano, captando sinais do cérebro de outrem. 

Novas tecnologias permitem também pensar que, em breve, 

transformar e melhorar a espécie humana deixou de ser ficção. 

Uma investigadora destas ciências diz assim: "Pode ser que pela 

primeira vez o homem seja capaz de mudar o seu próprio código genético 

e a longo prazo concretizar o sonho de melhorar a nossa espécie. Não 

vamos ser imortais, mas poderemos ser super-homens".  

E haverá depois os robots a substituir os humanos em funções de 

trabalho. Se forem robots ao serviço unicamente do homem…! 

Tudo isto modificará muita coisa. O Parlamento Europeu já estuda um 

estatuto legal para os conter. 

Tenho consciência de que isto que acabo de dizer provoca hoje a 

mesma reação que se levantou no século XIX quando Júlio Verne (1828-

1905) escreveu  romances como “Da Terra à Lua” ou “Paris no séc. XX”. 

Muitos se riram dele, mas ele tinha razão. 

Com o Transhumanismo e o Pós-humanismo surgirão graves 

problemas filosóficos, éticos, políticos e religiosos. 

Porque «A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa 

do que acontece. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição 

inteligente para uma evolução positiva, como pode também acrescentar 

novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros atrasos. Isto dá 

lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se 

num desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor, 

ou, pelo contrário, num percurso de declínio e mútua destruição. Por isso, 

a Igreja, com a sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da 

natureza mas também e «sobretudo proteger o homem da destruição de si 

mesmo» (79). 

E «Todas as comunidades cristãs têm um papel importante a 

desempenhar nesta educação. Espero também que, nos nossos 

Seminários e Casas Religiosas de Formação, se eduque para uma 

austeridade responsável, a grata contemplação do mundo, o cuidado da 

fragilidade dos pobres e do meio ambiente. Tendo em conta o muito que 

está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas 

de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos 

controlar e educar uns aos outros» (214). 
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É por isso que, nesta noite da Vigília Pascal, repito o que já disse aqui 

muitas vezes: respondendo ao apelo do Papa Francisco, continuaremos a 

debruçar-nos sobre este tema com a atitude com que o Papa começou 

esta encíclica: ”Louvado sejas, Senhor!”. 
 
 
 

III.  Água batismal 
 
 

Meus Irmãos: 
A água é, na Escritura, um sinal da bênção de Deus. Por isso, "as 

águas jorrarão no deserto e as torrentes na estepe" (Is 35,6). Esta água 
pascal, e por isso batismal, que abençoamos se derrame sobre nós em 
toda a sua frescura e nos renove o coração! 

Vou derramar água sobre o que tem sede 
e fazer correr rios sobre a terra árida! 
Aleluia! 

Vou derramar o meu espírito sobre a tua posteridade 
e a minha bênção sobre os teus descendentes (Is 44,3)! 
Aleluia! 

Derramarei sobre vós uma água pura 
e sereis purificados de todas as manchas 
e de todos os pecados (Ez 36,25)! 
Aleluia! 

Se alguém tem sede, venha a mim e beba: 
hão de correr do seu coração rios de água viva (Jo 7,38)! 
Aleluia! 

Irmãos: 
Nesta noite santa,  
à luz da Luz e diante da Água, 
evocamos a memória dos nossos maiores, 
deste Povo mais numeroso que as estrelas do Céu; 
de mulheres e de homens cuja condição  
foi a dignidade e a liberdade dos Filhos de Deus, 
cuja lei  foi o mandamento novo 
e que sabiam caminhar para o Reino de Deus (LG 9); 
Povo em que todos são chamados à santidade 
e em cujos membros não há nenhuma desigualdade, 
por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo; 
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Povo em que, embora nem todos sigam pelo mesmo caminho, 
reina igualdade quanto à dignidade 
e quanto à [capacidade] de atuação  
em favor da edificação do Corpo de Cristo (LG 32); 
Povo de Sacerdotes, de Reis e de Profetas! 

A Vigília Pascal é uma celebração batismal. 
De início, apenas nela se celebrava o Batismo. 
E nela se recordavam e recordam os nomes daquelas e daqueles 

batizados 
que se fizeram grandes apesar  da sua pequenez.  
 
Kyrie, eleison! 
Christe, eleison! 
Kyrie, eleison! 

Maria de Nazaré, 
esposa de José, o Carpinteiro,  
Mãe do Senhor Jesus, 
Santa Mãe de Deus! 
Bendita és tu na Igreja Una e Santa! 

João Baptista, o que veio à frente, 
Pedro e Paulo, as duas colunas da Igreja, 
Apóstolos do Senhor! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 
Maria Madalena, 
Perpétua e Felicidade, companheiras no martírio, 
Inês, Isabel de Portugal, Catarina de Sena e Teresa de Ávila, 
que mostrastes o que vale a força da fé! 
Benditas sois vós na Igreja Una e Santa! 

Estêvão, o primeiro a ser apedrejado, 
Inácio de Antioquia, o «trigo moído de Cristo», 
Lourenço, o que distribuía aos pobres! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Justino e Atanásio,  
Gregório, Basílio e Jerónimo,  
Ambrósio e Agostinho,  
que dialogastes com a Cultura do tempo antigo! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 
Martinho de Tours e Martinho de Dume,  
grandes evangelizadores do mundo antigo! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Santos Monges do Oriente e do Ocidente, 
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que fostes os grandes construtores da Europa! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Boaventura, Bernardo e Anselmo, 
Alberto Magno e Tomás de Aquino,  
António de  Lisboa,  
peritos no diálogo da Fé com a Cultura medieval!  
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Domingos, «o pregador»,  
Francisco de Assis e Vicente de Paulo, os «pobrezinhos», 
Francisco Xavier e João de Brito,  
missionários dos Mundos novos dados ao Mundo! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

João da Cruz, o poeta, 
Fra Angelico, o pintor, 
Tomás Moore, a dignidade da consciência na política, 
Maximiliano Kolbe, o mártir dos tempos modernos! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

E porque não invocarmos os que na Serra do Pilar 
também se tornaram grandes no meio de nós?! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Todos os santos e Santas de Deus, 
a parte melhor, a mais definitiva de nós próprios! 
Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Escuta, Senhor, as vozes desta Igreja 
reunida diante da Fonte Batismal! 
Te rogamus, audi nos! 

Sobre os catecúmenos, 
faz, Senhor, descer 
o Fogo do Espírito Santo que abrasa 
e a Água Vivificadora!  
Te rogamus, audi nos! 

Igualmente sobre todas as Igrejas,  
que, como nós, nesta Noite,  
reunidas à volta das Fontes, se renovam  
e multiplicam, no único Fogo pegado à Terra: 
Te rogamus, audi nos! 

 
É agora o momento da Profissão de Fé. 

Porque esta é aquela noite! 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,  
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Criador do Céu e da terra, 
de todas as coisas visíveis e invisíveis! 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigénito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos: 
Deus de Deus,  
Luz da Luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro! 
Gerado, não criado,  
consubstancial ao Pai, 
por ele todas as coisas foram feitas! 
E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do Céu 
e incarnou, pelo Espírito Santo,  
no seio da Virgem Maria, 
e se fez Homem!  
Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, 
padeceu e foi sepultado! 
RESSUSCITOU ao terceiro dia, conforme as Escrituras; 
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. 
De novo há de vir em sua glória 
para julgar os vivos e os mortos; 
e o seu Reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a Vida, 
e procede do Pai e do Filho 
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:  
Ele que falou pelos Profetas.  
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. 
Professo um só Batismo para a remissão dos pecados 
e espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do Mundo que há de vir. 
Ámen! 
 

Esta é a nossa fé! Esta é a fé da Igreja, 
que nos gloriamos de professar, 
em Jesus Cristo, nosso Senhor! 

 
 

No fim do da Profissão de fé,  
corre pela Assembleia a água batismal. 

Canta-se: 
 
 

Salmo 22 



- 20 - 

O Senhor é meu Pastor, nada me falta! 
Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes! 

O Senhor é meu Pastor, nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma! 

Para mim preparais a mesa, 
à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça, 
e meu cálice transborda! 

A bondade e a graça hão de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida; 

e habitarei na casa do Senhor, 
para todo o sempre! 

 
 

IV. Eucaristia 
 

Ofertório 

Da nobis pacem Domine, 
Dá-nos a paz, Senhor, 

da pacem perdurare nam nulus est  
dá-nos uma paz durável, 

qui valide  pro nobis possit stare, 
só tu sabes combater por nós, 
Quam tu, nostra spes et salus. 

pois que só tu és a nossa esperança. 
 
 

Prefácio 
 

Damos-te graças, Senhor,  
que nos criaste para a Vida e não para a Morte! 
Com a Ressurreição de Jesus Cristo, 
acabou o reino da Morte; 
e, por Ele, o Homem foi inteiramente renovado! 
Desde aquela noite, 
todas as esperanças nos são permitidas 
e todos os nossos sonhos podem tornar-se realidade! 
Graças ao Ressuscitado, 
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o Homem é capaz de reconstruir o Mundo,  
na Alegria, na Verdade e na Justiça, 
na Liberdade, no Amor e na PAZ! 
Damos-te graças, ó Pai, 
por teres entrado na nossa História, 
invertendo o ritmo mortal do Tempo 
e destruindo os limites que asfixiavam a Vida! 
O Caminho da Vida 
está agora diante dos nossos passos, 
pois a Verdade nos restituiu à Liberdade! 
Levantados com Cristo, que se ergueu do túmulo, 
cantamos a alegria da nossa Ressurreição, 
em comunhão com todos os homens renascidos 
e com todos os que abrem os olhos à Luz! 

Santo, Santo, Santo... 

Tu és verdadeiramente SANTO, ó Pai,  
e tu amaste de tal maneira o Mundo  
que lhe enviaste o teu Filho,  
tua Palavra, teu Verbo feito Homem,  
nascido da Virgem Maria pelo Espírito Santo! 
Que o teu Espírito, nossa Fonte de Vida,  
dê verdade à nossa Eucaristia,  
realizando a Palavra do teu Cristo,  
que nos dá o seu Corpo e o seu Sangue. 
 
 

Sombrios profetas do exílio abandonai vosso vestido de cinza 
Pois o Filho do Homem na véspera da sua morte 

Se sentou à mesa entre os homens 
E abençoou o pão e o vinho e os repartiu 

E aquele que pôs com ele a mão no prato o traiu 
E uma noite inteira no horto agonizou sozinho 

Pois os seus amigos tinham adormecido 
E no tribunal esteve só como todos os acusados da terra 

E muitos o renegaram 
E à hora do suplício ouviu o silêncio do Pai 
Porém ao terceiro dia ergueu-se do túmulo 

E partilhou a sua ressurreição com todos os homens 

(Sophia de Mello, in Musa) 

 
 

Glória a Ti, para sempre! 
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Senhor, nosso Pai, nós te damos graças! 

Glória a Ti, para sempre! 

Porque teus são a Glória e o Poder, 

por todos os séculos! 

Glória a Ti, para sempre! 

Tu, Senhor Omnipotente, criaste o Universo, 

para Glória do teu Nome! 

Glória a Ti, para sempre! 

Nós te damos graças, Pai, pelo teu Santo Nome, 

que fizeste habitar em nossos corações! 

Glória a Ti, para sempre! 

Pelo conhecimento, imortalidade e pela Fé, 

que nos revelaste por Jesus Cristo, teu Filho! 

Glória a Ti, para sempre! 

Lembra-te, Senhor, da tua Igreja; 

livra-a de todo o mal! 

Glória a Ti, para sempre! 

Para que tu a faças perfeita, na tua Caridade! 

Glória a Ti, para sempre! 

Como o trigo do pão que nos dá alimento, 

que outrora esteve semeado pelas colinas 

e foi recolhido para tornar-se apenas um, 

assim seja reunida a tua Igreja, 

num único Reino, desde os confins do Mundo! 

Glória a Ti, para sempre! 

De toda a Terra reúne a Igreja santificada, 

no Reino que tu lhe preparaste! 

Glória a Ti, para sempre! 

Ámen! Que venha o Senhor! 

Ámen! 

E passe este Mundo! 

Ámen! 

Hossana, Descendente de David! 

Ámen! 

Vem, Senhor Jesus Cristo! 

Ámen! 
 
 
 
 
 

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos  
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A paz sem vencedor e sem vencidos  
Que o tempo que nos deste seja um novo  

Recomeço de esperança e de justiça  
Erguei o nosso ser à transparência  

Para podermos ler melhor a vida  
Para entendermos vosso mandamento  

Para que venha a nós o vosso reino  
Fazei Senhor que a paz seja de todos  
Dai-nos a paz que nasce da verdade  

Dai-nos a paz que nasce da justiça  
Dai-nos a paz chamada liberdade  

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
A paz sem vencedor e sem vencidos 

(Sophia de Mello Breyner Andresen, in 'Dual') 

 
 

Comunhão: 

Esta é a mesa que edificou a casa: 
o ponto de chegada e o ponto de partida; 

sítio da memória e da vida sustentada, em Jesus Cristo, 
o verbo de Deus que se fez carne, o verbo de Deus, Jesus Cristo! 

 
 

 
pós-Comunhão 

Grande Hallel (do Salmo 135) 

O seu amor é de sempre, para sempre! 
Aleluia! 

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 
Dai graças ao Senhor, Deus dos deuses!  

Dai graças ao Senhor dos senhores!  
O Senhor, só ele fez prodígios!  

Fez os céus com sabedoria!  
Consolidou a terra entre as águas!  

Ele criou os grandes luzeiros!  
Criou o sol para presidir ao dia!  
A lua e as estrelas para a noite!  

Ele feriu os primogénitos do Egito!  
E do Egito fez sair Israel!  

Com a força do seu braço e sua mão!  
Ele abriu em dois o Mar Vermelho!  

E pelo meio fez passar Israel!  
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Nele afundando o Faraó e seu exército!  
Ele guiou o seu povo pelo deserto!  

Ele feriu reis poderosos!  
Ele fez perecer reis temíveis!  

Oração Final 

Oremos (…) 

Concede-nos, Senhor, 
que a Graça da celebração pascal que acabámos de viver 
frutifique e permaneça em nós. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, 
que é Deus contigo, na Unidade do Espírito Santo! 
Ámen! 

 
 
Bênção solene 

Nesta solene Noite de Páscoa, 
Deus misericordioso vos dê a sua bênção 
e a sua graça; 
e Ele, que, pela ressurreição do seu Filho unigénito, 
nos renovou para uma vida nova, 
a nós, que, terminados os dias da Paixão do Senhor, 
nos concede celebremos com alegria a festa da Páscoa, 
nos faça chegar, um dia, 
às alegrias da Páscoa eterna. 
Ámen! 
 
Abençoe-vos Deus misericordioso,  
Pai, Filho e Espírito Santo. 
Ámen! 
 
 

Canto final 

Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, 
o segredo da vida e da Esperança: Ressuscitou o Senhor Jesus! 

Ressuscitou, Aleluia! 

Os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações, 
pode o Homem cantar o seu triunfo: Ressuscitou o Senhor Jesus! 

Já ninguém viverá sem luz da fé, já ninguém viverá sem Esperança, 
O que crê em Jesus venceu a morte: Ressuscitou o Senhor Jesus! 


