ORAÇÃO DOS FIÉIS
As intenções da oração dos fiéis são propostas pelas crianças
ou por um catequista.
Sacerdote:
Deus quis revelar-Se a todos os homens por meio da Sua
Palavra, e pede-nos que abramos o nosso coração e o nosso
entendimento, para que a Palavra ressoe em nós e actue por
meio da nossa vida. Invoquemo-l’O com confiança, dizendo:
R. Ouvi-nos, Senhor.
1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, para que vivendo
dignamente, como em pleno dia, sejam sinal do amor de
Deus por todos; oremos, irmãos.
2. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos, para que,
abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas
em instrumentos de paz; oremos, irmãos.
3. Por todas as Igrejas e comunidades cristãs, para que se
revistam dos sentimentos de Jesus e apressem a
reconciliação tão desejada; oremos, irmãos.
4. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese, para que
em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram Aquele que
dá sentido às suas vidas; oremos, irmãos.
5. Pelos que, nesta comunidade paroquial ou em qualquer
outra, se aproximam e cuidam dos doentes, dos moribundos,
e dos mais fragilizados, para que o Senhor seja a sua
recompensa; oremos, irmãos.
6. Por estas crianças a quem a Igreja confia a Sagrada
Escritura e pelas suas famílias, para que a Palavra seja
acolhida e meditada nas suas vidas e as conduza aos frutos
da fé, da caridade e da esperança; oremos, irmãos.
7. Por estas crianças, para que, lendo e meditando a Sagrada
Escritura juntamente com as suas famílias, possam fazer da
Palavra o lugar onde nasce a fé; oremos, irmãos.

O sacerdote conclui a oração, impondo as mãos sobre as
crianças e dizendo:
Senhor nosso Deus, que da boca das crianças recebestes o
louvor do vosso nome, olhai benignamente para estas
crianças que a fé da Igreja recomenda à vossa imensa
piedade; e assim como o vosso Filho, nascido da Virgem
Maria, recebia de boa vontade as crianças, as abençoava e
abraçava e as propunha a todos como exemplo a imitar,
assim também, Pai santo, derramai sobre elas a vossa
bênção +, para que, à medida que vão crescendo, por meio
da sã convivência com as pessoas maiores e com a
assistência do Espírito Santo, se tornem testemunhas de
Cristo no mundo e sejam mensageiras e defensoras da fé que
professam. Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é
Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

BÊNÇÃO FINAL
O sacerdote, voltado para as crianças, conclui, dizendo:
Deus, fonte de toda a Sabedoria, vos confirme com a sua
bênção.
R. Amen.
Cristo, revelação e revelador do Pai, vos ensine as Palavras
de vida eterna.
R. Amen.
O Espírito Santo Paráclito vos conduza à plenitude da
verdade.
R. Amen.
Por fim abençoa todos os presentes, dizendo:
E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus todo
poderoso, Pai, Filho + e Espírito Santo.
R. Amen.

ENTREGA
DAS SAGRADAS ESCRITURAS

“FAZER DA PALAVRA O LUGAR ONDE NASCE A FÉ”
ADMONIÇÃO
No Domingo da Palavra; um Catequista:
Com este Domingo, toda a nossa Diocese quer “fazer da
Palavra o lugar onde nasce a fé”, centrando toda a sua acção
na escuta da Palavra de Deus e no aprofundar da relação com
Jesus Cristo, Palavra do Pai.
Ao longo do presente ano, as crianças do 4.º volume da
catequese e as suas famílias são convidadas ao encontro com
a Palavra de Deus, que é luz dos nossos caminhos. Conhecerão a Palavra de Deus e a História do Seu Povo, aprendendo
a ler e a amar a sua própria Bíblia. Ela irá ocupar um lugar
especial nas suas casas, para ser lida e para ser fonte de
oração. A Palavra é recebida com a alegria e a esperança
próprias do caminho cristão, no coração da comunidade
crente, onde ela brota como fonte para a vida do Povo de
Deus. Rezemos por estas crianças, pelas suas famílias, pelos
seus catequistas e educadores e disponhamo-nos a acolher
a visita de Deus.

LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA II

Todos escutam a Palavra de Deus com alegria, espírito de
oração e recolhimento.

Leitura da 1ª Epístola aos Tessalonicenses
Irmãos: Vós sabeis como procedemos no meio de vós, para
vosso bem. Tornastes-vos imitadores nossos e do Senhor,
recebendo a palavra no meio de muitas tribulações, com a
alegria do Espírito Santo; e assim vos tornastes exemplo para
todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Porque, partindo
de vós, a palavra de Deus ressoou não só na Macedónia e na
Acaia, mas em toda a parte se divulgou a vossa fé em Deus,
de modo que não precisamos de falar sobre ela. De facto, são
eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto
de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir
ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos Céus o seu Filho, a
quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos livrará da ira
que há-de vir.
Palavra do Senhor.

LEITURA I

Ex 22, 20-26

Leitura do Livro do Êxodo
Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás o estrangeiro, nem
o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra
do Egipto. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se lhes
fizeres algum mal e eles clamarem por Mim, escutarei o seu
clamor; inflamar-se-á a minha indignação e matar-vos-ei ao
fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os
vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu
povo, ao pobre que vive junto de ti, não procederás com ele
como um usurário, sobrecarregando-o com juros. Se
receberes como penhor a capa do teu próximo, terás de lha
devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem para se
cobrir, é o vestuário com que cobre o seu corpo. Com que
dormiria ele? Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque sou
misericordioso».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Sl 17 (18), 2-3.7.47.51ab
R. Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força.
Eu Vos amo, Senhor, minha força,
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador.
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança,
meu protector, minha defesa e meu salvador.
Na minha aflição invoquei o Senhor
e clamei pelo meu Deus.
Do seu templo Ele ouviu a minha voz
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector;
exaltado seja Deus, meu salvador.
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias
e usa de bondade para com o seu Ungido.

EVANGELHO

1Tes 1, 5c-10

Mt 22, 34-40

Evangelho de N. S. Jesus Cristo segundo S. Mateus
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha
feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor
da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar: «Mestre,
qual é o maior mandamento da Lei?». Jesus respondeu:
«‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com
toda a tua alma e com todo o teu espírito’. Este é o maior e
o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a
este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes dois
mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas».
Palavra da salvação.

HOMILIA
O sacerdote explica, a partir do texto sagrado, o significado
da celebração. Terminada a homilia guarda-se algum tempo
de silêncio.

ENTREGA DAS SAGRADAS ESCRITURAS
Cada criança, acompanhada pelos seus pais, apresenta-se ao
Celebrante, que entrega a Bíblia, dizendo:
N., recebe a Palavra de Deus na qual se contém o Evangelho
de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo.
A criança, beija a Sagrada Escritura; depois, toma-a nas
próprias mãos, e desloca-se para o seu lugar onde fica
sentada. Durante a entrega da Bíblia pode cantar-se um
cântico adequado.

PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 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 dos Céus.
Todos se inclinam às palavras:
E encarnou 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 baptismo para remissão dos pecados. E espero a
ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há-de vir.
Amen.

