
Páscoa 3 
Serra do Pilar, 30 abril 2017 

 
 

Esta é a aliança que Deus fez com a Humanidade, 
A nova arca da nova criação. 

Floriu na árvore da cruz, na Páscoa do Filho, 
Na luz que veio da Ressurreição! 

O Senhor pôs de vigília o Homem e a Mulher, 
à arca da aliança que encerra a nova criação. 

 
A mesa da Casa — pão e vinho — , o amor e o João Henrique 
Um projecto em construção e um Caminho a andar. 
E todos nós reunidos à sua volta. 
É o que celebramos hoje. 

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS! 
E paz na Terra aos homens por ele amados! 

Senhor Deus, rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso! 
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, 

nós vos damos graças por vossa imensa glória! 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito! 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai! 
Vós, que tirais o pecado do Mundo, tende piedade de nós! 

Vós, que tirais o pecado do Mundo, acolhei a nossa súplica! 
Vós, que estais à direita do Pai, tende piedade de nós! 

Só vós sois o santo, só vós sois o Senhor, 
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo! 

Com o Espírito Santo, na Glória de Deus Pai! 
Ámen! 

Oremos 

Que os teus olhos de amor 
desçam hoje, Senhor, sobre estes nossos irmãos e teus filhos, bruno 
a Ana, o Bruno e o João Henrique. 
Dá-lhes o Amor e a Paz, a Justiça e a Verdade,  
em todos os dias da sua vida. 
Cresçam em Graça como flores no jardim da tua Casa, 
sem fome de pão nem de afecto,  
diante de ti e dos homens. 
Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão,  
na Unidade do Espírito Santo! 
Amen! 
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Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios (cap. 13) 

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,  
se não tiver Amor,  
não passo de um sino que tange ou de um címbalo que retine.  
Ainda que eu tenha o dom da profecia  
e conheça todos os mistérios e todas as ciências,  
ainda que tenha uma Fé de mover montanhas,  
se não tiver Amor, não sou nada!  
Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres,  
ainda que entregue o corpo às chamas,  
se não tiver Amor, isso de nada me servirá.  
O Amor é generoso, é bondoso,  
ignora a inveja e não se envaidece.  
O Amor não se vangloria, não é inconveniente,  
não é egoísta, não se irrita, não pensa mal.  
Ele não se alegra com a injustiça,  
mas põe toda a sua alegria na verdade.  
O Amor tudo desculpa,  
tudo acredita, tudo espera, tudo suporta.  
O Amor é imortal.  
As profecias desaparecerão;  
as línguas calar-se-ão, a ciência extinguir-se-á,  
porque a nossa ciência é imperfeita,  
como imperfeita é a nossa profecia.  
Mas quando vier o que é perfeito,  
toda a imperfeição desaparecerá.  
Quando eu era menino, falava e pensava como um menino;  
mas uma vez homem adulto  
desapareceu em mim o que havia de menino.  
Hoje, evidentemente, vejo tudo como num espelho,  
de maneira confusa,  
mas depois será face a face.  
Hoje conheço duma maneira imperfeita,  
mas depois conhecerei como me conheço a mim mesmo.  
Em suma, a Fé, a Esperança e o Amor persistem os três,  
mas o maior é o Amor. 
 
Salmo responsorial (127) 

Felizes aqueles que reconhecem o Senhor,  
Felizes, felizes os que vão pelos seus caminhos, 
Aleluia! 

Comerás o fruto do trabalho das tuas mãos, 
Dele tirarás a felicidade! 
A tua esposa será uma vinha fecunda, 
Na intimidade da tua casa. 
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Os teus filhos serão rebentos de oliveira 
Ao redor da tua mesa! 

Eis com que bens será abençoado 
O homem que reconhece o Senhor. 
Que o Senhor te abençoe de Sião! 
Hás de ver a felicidade de Jerusalém, 
Em cada dia da tua vida 
E verás os filhos dos teus filhos. 

Paz a Israel! 
 
Aleluia! 

Dou-vos um mandamento novo, 
Amai-vos como eu vos amei! 

Aleluia! 
 

Leitura do Evangelho de São João (3,1-6) 

Naquele tempo, havia entre os fariseus um homem, Nicodemos de seu 
nome, um chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe. "Mestre, 
sabemos que vieste da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais 
que tu realizas se Deus não estiver com ele". Em resposta, Jesus disse-lhe. 
"Em verdade te digo: quem não nascer do alto não pode ver o Reino de Deus". 
Perguntou-lhe Nicodemos. "E como pode um homem, sendo velho, renascer? 
Será que vai entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer?". 

E Jesus respondeu-lhe: "Em verdade te digo: quem não nascer da água e 
do Espírito mão pode entrar no Reino de Deus. Aquilo que nasceu da carne é 
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito".  

 
 

Homilia 
 
O Concílio Vaticano II deixou tudo muito clarinho: “a celebração da 

Eucaristia é o centro de toda a vida cristã”. Por isso, “convém fomentar o 
sentido da comunidade eclesial que se alimenta e expressa de um modo 
especial na celebração comunitária da missa dominical” (Eucharisticum 
Mysterium, 6 e 26) 

Por isso se reviu tudo, do calendário Litúrgico ao Missal, do ritual ao 
cerimonial: limparam-se as teias de aranha, o lixo escondido pelos cantos…, 
desapareceram os santos lendários que nunca existiram e estabeleceu-se que 
“o domingo deve considerar-se como o dia de festa primordial” que “exclui, por 
princípio, a afixação de qualquer outra celebração”. 

“Por princípio” — diz “O Ano Litúrgico e o Calendário” — mas depois na 
prática… 

Depois do Concílio, em 50 e poucos anos, a Igreja Católica Romana, já deu 
cabo do Domingo, já deixou se paganizasse o Natal e a festa — religiosa — da 
Família, já contribuiu para se perder o respeito ao calendário litúrgico para 
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poderem entrar as festinhas (entre as quais as 7 ou 9 da Catequese!), já 
permite que os casamentos sejam, dentro das igrejas, algo de paralelo e 
próximo dos restaurantes, etc, etc, …! 

Disse ainda o pós-Concílio 
“Ao domingo, o Baptismo pode ser celebrado dentro da Missa, para que 

toda a Comunidade possa estar presente ao rito e para que mais claramente 
se manifeste a relação entre o Baptismo e a Eucaristia. …!” (Preliminar [9] do 
Ritual do Baptismo). 

O Ritual do casamento, admite o Ritual, embora de passagem, que pode 
celebrar-se na Missa dominical da Comunidade (34 e 54). Sempre achei que 
sim, quando se trata de irmãos que os mais velhos já os trouxemos ao colo. 

Não é, Ana? Não é Bruno? 
 
 

O CASAMENTO 
 
Amores: 
Estais aqui, na presença esta Assembleia para que o vosso amor seja 

selado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. E mais. Para que seja 
realmente sinal visível de uma realidade invisível e misteriosa que é o amor de 
Deus pela Humanidade. 

Dizei-me, pois: 
É da vossa livre vontade de todo o coração que pretendeis contrair 

matrimónio? 
- É, sim! 
Sendo assim, estais decididos a amar-vos e respeitar-vos ao longo de toda 

a vossa vida? 
- Estou, sim! 

Uma vez que é esse o vosso propósito, mão na mão, a manifestar o vosso 
consentimento na presença de Deus e da Igreja. 

Eu, Bruno, recebo-te por minha esposa a ti, Ana, 
e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, 
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, 
todos os dias da nossa vida.  

Eu, Ana, recebo-te por meu marido a ti, Bruno, 
e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, 
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, 
todos os dias da nossa vida.  

O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob confirme e abençoe em Cristo 
o consentimento que manifestastes perante a sua Igreja 
para que o homem não separe o que Deus uniu.  

Abençoe o Senhor estas alianças 
que entregais um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. 
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Ana, recebe esta aliança 
em sinal do meu amor e da minha fidelidade. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 

Bruno, recebe esta aliança 
em sinal do meu amor e da minha fidelidade. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 
 
Bênção nupcial 

Que o Deus de Israel vos abençoe para sempre 
e guie os vossos passos na Alegria e na Paz! 

Bendito seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai 
que tanto nos amou ao ponto de enviar 
a sua Palavra a recriar as obras da Criação! 

Bendito seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai 
que tendo-nos criado à sua imagem e semelhança 
nos deu a sua Graça a salvar o amor que se perdia! 

Benditos sejam a Ana e o Bruno porque acreditaram 
na Palavra que lhes foi dita da parte do Senhor 
e os tornou sinais vivos da Graça testemunhada! 

Benditos sejam a Ana e o Bruno porque acreditaram 
e, acreditando, esperaram a amaram 
no amor que põe a Mesa a faz a Casa que resiste ao tempo! 

Benditos sejam a Ana e o Bruno porque acreditaram 
que o amor que os une contém as pedras vivas 
que farão as Núpcias do Reino de Deus! 

Por tuas mãos, foram criados,  
À Tua imagem, homem e mulher os criaste, 

Por Tuas mãos foram criados, 
Tu deste-lhes a vida! 

 

O BAPTISMO  

Profissão de Fé 

Acreditais que Jesus, o Filho do Pai, 
é "o Senhor" (Jo 21,7)? 

Acreditais que ele, Jesus, é o  
"Cristo, Filho do Deus vivo" (Mt 16,16)? 
Acreditais que Cristo, nossa Páscoa, 
morreu por nós e como nós (1 Cor 5.7)  
mas Deus o ressuscitou (Rm 6, 4)? 

Esta é a nossa fé, 
esta é a fé da Igreja 

que nos gloriamos de professar 
em Jesus Cristo, nosso Senhor! 
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Bênção sobre a ÁGUA 

Meus Irmãos: 

Ele que disse "Eu sou a Água viva" (Jo 4, 10) disse também "vós tendes 
que nascer do alto, pois quem não renascer da água e do Espírito não pode 
entrar no Reino de Deus" (Jo 3,5-7). 

O Senhor abençoe esta água que faz dos nossos filhos Filhos de Deus! 

O gesto da ÁGUA  

João Henrique, 
eu te baptizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo! 
 
Unção na fronte 

Pelo Baptismo, o Deus todo poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
libertou-te da Morte para a Vida e fez-te renascer da Água e do Espírito Santo! 

João Henriqe! Agora és uma NOVA CRIATURA e fazes parte do POVO DE 
DEUS.  

És outro CRISTO. O Baptismo é a tua consagração para o Reino. Por ele, 
entras a fazer parte dum Povo de Reis, de Sacerdotes e de Profetas. 

 
Imposição da VESTE BRANCA 

És uma nova criatura e estás «revestido» de Cristo. 
A veste branca que te impomos 
seja para ti um símbolo da Graça. 
Com os teus Pais e a Comunidade  
poderás conservá-la imaculada até ao Dia Grande.  
Então, ela ficará resplandecente. 
 
Entrega da LUZ 

Agora és LUZ DE CRISTO. 
Caminha sempre como filha da Luz e permanece firme na Fé 
para que, quando o Senhor vier, possas ir prestes ao seu encontro 
neste Povo de Santos que somos chamados a ser! 
 
Irmãos: 

Com a bênção da água, recordamos a Cristo, que é a Água Viva (Jo 4,10), 
e o sacramento do Batismo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito (Jo 
3,5). Que a água que vai ser aspergida sobre nós nos renove interiormente, a 
fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos! 

Deus, criador de todas as coisas, 
que, pela água e pelo Espírito Santo, 
deste forma e beleza ao Homem e ao Universo: 
Aleluia! 
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Cristo, que do teu lado aberto na cruz 
fizeste brotar os sacramentos da salvação: 
Aleluia! 

Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja 
nos fizeste renascer como criaturas novas: 
Aleluia!  

Esta água nos recorde o nosso batismo em Cristo, 
que nos redimiu com a sua morte e ressurreição! 

 
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes. 

 
Preparação da mesa 

Deixarão seu pai e sua mãe 
e serão os dois uma só carne! 

Põe-me como um selo em teu coração, 
coloca-me em teu braço como um sinal 

Porque o amor é forte como a morte, o amor é forte como a morte! 

 
Comunhão 

O Senhor está próximo dos corações abatidos, 
o Senhor levanta os espíritos prostrados. 

Vós que tendes fome e sede de justiça, 
saboreai e vede como o Senhor é bom, como Senhor é bom. 

Este é o pão da Vida, o vinho da alegria, 
 o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo. 

Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo,  
a minha boca não cessa de louvá-lo;  

a minha alma se gloria no Senhor,  
que os humildes oiçam e se alegrem. 

 
Oração final 

Dá, Senhor, à Ana e ao Bruno  
que agora mesmo celebraram o seu casamento 
a Graça de se manterem fiéis ao Caminho que traçaram. 
Já com o João Henrique sejam uma CASA autêntica,  
Casa que irradia do coração,  
e não casa de pedras onde vivem pedras. 
E fá-los participar da tua imensidão, isto é, do teu mistério. 
É o que te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão,  
na Unidade do Espírito Santo que nos habita! 
Amen! 



- 8 - 

Bênção final 

Deus vos conserve unidos em mútuo amor,  
para que a Paz habite em vós e permaneça abundante em vossa casa!  
Amen! 

Sede abençoados nos filhos, ajudados pelos amigos,  
e vivei com todos em verdadeira Paz!  
Amen! 

Sede testemunhas do Amor no Mundo,  
um mundo em que todos tenham lugar e direitos,  
possibilidades e liberdade! 
Amen! 

Deus misericordioso 
abençoe o João Henrique e os seus pais 
para que alcancem a plena semelhança com Cristo! 
Amen  

E a todos vós abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo! 
Amen! 
 

Final 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo! 
Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor 

Confitemini Domino, quoniam bonus! 
Dai graças ao Senhor porque ele é bom; 

Quoniam in aeternum, misecricordias ejus! 
a sua misericórdia é para sempre. 

 
 

Avisos 

Na próxima 6ª feira, dia 5 de Maio, às 21h30, no antigo Centro de Convívio, 
vamos ver o filme “Home: Nosso planeta, nossa casa” Uma reflexão que 

retrata as fragilidades que o planeta enfrenta, como tudo na Terra está 
interligado, como tudo o que fazemos afeta o ambiente em que vivemos e em 
que os nossos filhos irão viver. 

Passeio a Braga, dia 17 de Junho: é preciso dar os nomes 

 
 

L E I T U R A S  D I Á R I A S  

2ª-feira: At 6, 8-15;  Sl 118;  Jo 6, 22-29 
3ª-feira: At 7, 51-60;  Sl 30;  Jo 6, 30-35 
4ª-feira: At 8, 1b-8;  Sl 65;  Jo 6, 35-40 
5ª-feira: At 8, 26-40;  Sl 65  Jo 6, 44-51 
6ª-feira: At 9, 1-20;  Sl 116;  Jo 6, 52-59 
Sábado: At 9, 31-42;  Sl 115;  Jo 6, 60-69 


