Paróquia de Cristo Rei de Algés

PROFISSÃO DE FÉ 2013

1. MOMENTOS DA PREPARAÇÃO E DA CELEBRAÇÃO
04.04.2013  Reunião com os pais (Centro Pastoral de Miraflores, 21h30)
13.04.2013  Retiro com os jovens
09h00  Reflexão, testemunhos e partilha (Centro Pastoral de Miraflores);
11h15  13h00  Celebração penitencial com confissões individuais, com os jovens e os
pais (Capela de Miraflores);
 21h30  Vigília de oração, com a entrega da vela do baptismo e da túnica branca, com
os jovens, os pais e os padrinhos (Igreja Paroquial). Sff. chegar mais cedo para começar
à hora marcada (o ideal, perto das 21h00).
14.04.2013  10h15  Acolhimento dos jovens (Serviços Paroquiais  Catequese, 1.º piso);
11h00  Celebração da Eucarístia onde se faz a Profissão de Fé (Igreja Paroquial).
2. ASPECTOS PRÁTICOS
a) Até à catequese anterior ao dia da profissão de Fé, entregase a cédula individual da vida cristã a
catequista, a fim de se averbarem nela os dados correspondentes.
b) Para a vigília de oração, trazer a túnica branca (para ser entregue pelos pais aos seus filhos) e a
vela do Baptismo, (para ser entregue pelos padrinhos).
c) Para a celebração da profissão de Fé, trazer a túnica branca, a vela do Baptismo e a Cruz.
d) Com o único fim de celebrar dignamente o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a recordação
fotográfica estará a cargo de um só fotógrafo, que será contactado pelo secretariado da Catequese,
como acontece para cada celebração, caso a caso. Para os que participam na Eucaristia não é
liturgicamente prevista a utilização de máquinas fotográficas, telemóveis, iPads ou outros meios que
perturbam a celebração da fé.
e) Durante a celebração da Eucaristia, além do sentido próprio do lugar e do silêncio sagrado, os que
foram baptizados rezam com o seu próprio corpo, templo do Espírito Santo e, na assembleia da
comunidade crente, com alegria, louvam a Deus em tudo, respeitando também as posturas
corporais litúrgicas e evitando o que, ao contrário, perturba e entristece: não se conversa, não se
trocam saudações, não de contam novidades, como se pode fazer noutros lugares. Respeitase a
Presença Eucarística e o recolhimento dos outros, com o próprio recolhimento.
Algés, Abril de 2013

