
Páscoa 6 
Serra do Pilar, 21 maio 2017 

 

 

 

Aclamai a Deus, terra inteira; 

Aclamai a Deus, aleluia. 

Cantai hinos ao Seu Nome, aleluia! 

Tributai-Lhe glória e poder. Aleluia! 

 

 

Irmãos: 

Hoje não começamos pela água. Começamos, sim, pelos batizandos. 

Não é nosso costume multiplicar as celebrações batismais sem haver 

razões para isso. 

O Tempo Pascal, porém, é tempo batismal. 

Hoje começamos por marcar a Luísa e o Bernardo com o sinal da cruz 

e depois cantamos a Glória do Deus das Alturas! 

 

 

 

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!  
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Oremos 

Que os teus olhos de amor 

desçam hoje, Senhor, sobre estes nossos irmãos e teus filhos, 

a Luísa e o Bernardo. 

Dá-lhes o Amor e a Paz, a Justiça e a Verdade,  

em todos os dias das suas vidas. 

Cresçam em Graça como flores no jardim da tua Casa, 

sem fome de pão nem de afeto,  

diante de ti e dos homens. 

Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão,  

na Unidade do Espírito Santo! 

Ámen! 

 

 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 8,5.14-17) 

Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a 

anunciar o Messias àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às 

palavras de Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia. De muitos 

possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos 

paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. 

Quando os Apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a 

Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. 

Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos, para que recebessem o 

Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Então, impunham-

lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. 

 

 

Salmo responsorial (do Salmo 66) 

A terra inteira aclame o Senhor! 

Aclamai a Deus, terra inteira, 

cantai a glória do seu nome; 

proclamai os seus louvores,  

aclamai a Deus, terra inteira! 

Toda a terra te adora e canta os teus louvores! 

Toda a terra entoa hinos ao teu nome! 

Vinde e vede as obras de Deus, 

o espantoso proceder, obras admiráveis! 
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Leitura da Primeira Carta de Pedro (1 Pe 3,15-18) 

Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos 

sempre a dizerdes, a quem quer que seja, da razão da vossa esperança. 

Mas sempre com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, 

para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os 

que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer 

por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 

Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados — o Justo 

pelos injustos — para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas 

voltou à vida pelo Espírito. 

 

 

 

Aleluia! 

Se alguém me ama, guardará a minha palavra; 

Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada! 

Aleluia! 

 

 

 

Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 14,15-21) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, 

guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro 

Defensor para estar sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo 

não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós 

conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei 

órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, 

mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia 

reconhecereis que Eu estou no Pai e que vós estais em mim e eu em vós. 

Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me 

ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e 

manifestar-me-ei a ele. 

 

Aleluia! 
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Homilia 

 

 

Meus irmãos: 

Na Liturgia cristã, o queé primeiro ou mais: o pão ou a água? 

Claro que é a água: o pão alimenta, mas sem água não há vida. 

Não há vida, dizem-no a ciência e os cientistas, mas não só. Francisco 

põe um exemplo: “A água potável e limpa constitui uma questão de 

primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para 

sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. …. A pobreza da água 

pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da 

população não têm acesso a água potável segura, ou sofrem secas que 

tornam difícil a produção de alimento. Nalguns países, há regiões com 

abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez“. 

Tão importante é a água que, mesmo no sacramento, antes do pão 

com os Apóstolos, a água com a samaritana.  

A Escritura está cheia de água: ela “jorrará até no deserto” (Is 35,6); 

“Vinde beber desta água, … vós mesmos que não tendes dinheiro [para a 

comprar]” (55,1). 

“Vós, batizados, — agora é Paulo que fala — morrestes ou morreis 

como Cristo. Ele morreu e foi enterrado na terra; vós sois enterrados como 

ele, mas na água; ressuscitareis depois da água tal como ele ressuscitou 

do sepulcro” (Rm 6,4). 

Representar isto? No cristianismo primitivo, havia uma piscina 

(batismal): o batizando entrava na água dum lado e morria nela; mas saía 

do outro lado, ressuscitado homem novo. É só ir a Monforte (Palma), a 

Idanha ou a Mértola…, ou mesmo a Conímbriga (este batistério já não é 

bem, bem assim)… 

S. Pedro dizia isto doutra maneira, não da mesma, claro: “O Pai do 

Senhor Jesus Cristo gerou-nos de novo para uma esperança viva! 

Aconteceu o mesmo que com a ressurreição de Jesus” (1 Pe 1, 3-6). 

Vamos então ao sinal da água. O do pão virá depois, a seu tempo. 
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O BATISMO  
 

Antes do batismo, é costume litúrgico das Igrejas invocar os nomes 

daquelas e daqueles batizados que se tornaram especialmente notáveis 

nos ministérios da caridade. ….  
 

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! 

Todos os mártires da fé, 

e todos os companheiros no martírio: 

Estêvão e Tiago foram os primeiros, 

os coptas do Egipto  

certamente não foram nem serão os últimos! 

Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

Inácio de Antioquia  

e todos os que dialogaram com a  Cultura do seu tempo; 

bem como os grandes construtores da Europa! 

Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

João da Cruz, o poeta, 

Fra Angelico, o pintor, 

Tomás Moore, o político, 

Maximiliano Kolbe, o mártir dos tempos modernos! 

Benditos sois vós na Igreja Una e Santa! 

As santas mulheres,  

de Madalena a Perpétua e Felicidade,  

de Isabel de Portugal a Catarina de Sena ou Teresa de Ávila…, 

que mostrastes o que vale a força da fé! 

Benditas sois vós na Igreja Una e Santa! 
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Especialmente Luísa,  

a mulher que no séc. XVII 

recriou  a Caridade e o cuidado dos pobres 

nas ruas de Paris, 

afirmando que somos todos irmãos! 

Bendita és tu na Igreja Una e Santa! 

Bernardo, “forte como um urso” 

quer dizer o seu nome, 

o vigoroso do séc. XI europeu, 

reformador dos beneditinos  (ramo de Cister) 

e de uma Igreja ainda a sair do “século de ferro”, o X. 

Bendito és tu 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! 
 
 
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! 
 
 
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! 
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O gesto da água  

Bernardo / Luísa, 

batizo-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! 
 
Unção na fronte 

Pelo Batismo, o Deus misericordioso, Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo, libertou-vos da Morte para a Vida e fez-vos renascer da Água e do 

Espírito Santo! 

Bernardo / Luísa! Agora sois CRIATURAS NOVAS e fazeis parte do 

POVO DE DEUS.  

Sois outros CRISTOS. O Batismo é o sinal para entrardes no Reino. 

Por ele, entrais a fazer parte dum Povo de Reis, de Sacerdotes (isto é, de 

sinais do Sagrado) e de Profetas. 
 
Imposição da VESTE BRANCA 

Sois criaturas novas e estais «revestidos» de Cristo. 

A veste branca que vos vestimos 

seja para vós um símbolo da Graça. 

Com os vossos Pais e a Comunidade  

podereis conservá-la imaculada até ao Dia Grande.  

Então, ela ficará resplandecente. 
 
Entrega da LUZ 

Agora sois LUZ DE CRISTO. 

Caminhai sempre como filhos da Luz e permanecei firmes na Fé 

para que, quando o Senhor vier, possais ir prestes ao seu encontro 
neste Povo de Santos que somos chamados a ser! 

Esta Luz de Cristo  

vou deixá-la brilhar! 
 
 
Irmãos: 
 

E nós, com o que sobra desta água batismal,  

recordamos a Cristo, que é a Água Viva (Jo 4,10),  

bem como o nosso batismo. 

 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes. 
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Comunhão 

Eu sou a verdadeira videira e vós os ramos; 

Aquele que permanece em mim e Eu nele 

Dará muito fruto. Aleluia! 

Permanecei em Mim 

e Eu permanecerei em vós; 

Aleluia! 
 

Oração final 

Oremos (...) 

Senhor Jesus Cristo, nosso Caminho, 

Caminho da Vida que é real e é pascal, 

e nos projeta para a Frente e para o Alto: 

põe-nos em comunhão universal  

com  tudo quanto, sobre a Terra, 

sobe e converge. 

Ámen! 
 
 
 
 

Na próxima 6ª feira, dia 26 de Maio, às 21,30h, no antigo Centro de 

Convívio, vamos ver o filme “Amanhã”.  

Uma viagem por dez países, ao encontro de pessoas que trabalham 

para encontrar soluções concretas para fazer da Terra um lugar 

sustentável para todos e que nos mostram que o futuro da humanidade 

não tem de estar condenado à destruição e ao caos. É mesmo possível 

mudar a vida e mudar de vida. 

 

 

 

 

L E I T U R A S  D I Á R I A S  

 

2ª-feira: At 16, 11-15;  Sl 149;  Jo 15, 26: 16, 4a 
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4ª-feira: At 17,15.22:18,1;  Sl 148;  Jo 16,12-15 

5ª-feira: At 18,1-8;  Sl 97;  Jo 16, 16-20 

6ª-feira: At 18, 9-18;  Sl 46;  Jo 16, 20-23a 

Sábado: At 18, 23-28;  Sl 46;  Jo 16, 23b-28 


