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LITURGIA EUCARÍSTICA

O cortejo das crianças com o cálice e as ofertas exprime de 
uma forma mais visível o valor e o sentido da preparação dos 
dons.

Adoração e acção de graças

Perto do altar, (ou então nos próprios lugares), de joelhos, 
tendo sido colocado o Santíssimo Sacramento da Eucaristia 
sobre o altar, após a comunhão, os jovens fazem a oração:

Meu Deus,
eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão
para os que não crêem, não adoram,
não esperam e não Vos amam.

Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-vos profundamente e
ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e
do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

Oração

Benção final e despedida 

Entrada

A entrada das crianças em procissão com o sacerdote 
celebrante pode ajudar a melhor compreender que a 
comunidade se estabelece nesse momento.

Saudação do altar e da assembleia

Introdução dos fiéis na missa do dia

Catequista:
Na Eucaristia, Jesus torna-se nosso contemporâneo, 
para percorrer com o homem os caminhos da vida, 
para alimentar e fortalecer a nossa fé, para nos 
oferecermos com Ele ao Pai, para nos alimentar com o 
Seu Corpo e o Seu Sangue. Esta é a alegria da Páscoa 
de Cristo.
Participamos na celebração eucarística em que (num. 
de) crianças fazem a sua Profissão de Fé. A primeira 
«profissão de fé» faz-se por ocasião do Baptismo, 
como tesouro de toda a Igreja de Cristo. Desde a 
origem, a Igreja apostólica exprimiu e transmitiu a sua 
própria fé em fórmulas breves e normativas para 
todos, chamadas «profissões de fé», porque resumem 
a fé professada pelos cristãos.

Entrada

As intenções da oração dos fiéis são propostas pelas crianças 
que fizeram a solene profissão de fé.

Sacerdote:
Caríssimos fiéis: Oremos a Jesus nosso Senhor, que 
subiu ao Céu sem deixar de estar connosco, para que os 
cristãos façam o que Ele diz, pedindo (ou: cantando), 
com alegria:
R. Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos.

1. Pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem, 
com alegria, a toda a parte e dêem sempre bom 
testemunho de Cristo, oremos.

2. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os 
dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes 
na confissão da sua fé, oremos.

3. Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, para que O 
reconheçam também sobre a terra nos mais pobres, 
nos que choram ou estão sós, oremos.

4. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para 
que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e 
no amor ao Evangelho, oremos.

5. Pelos fiéis desta assembleia dominical, para que Deus 
Pai Se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a 
contemplar Cristo na glória, oremos.

6. Pelas crianças que receberam o Baptismo na Páscoa 
e por aquelas que hoje solenemente professaram a fé 
para que levem a toda a parte a luz de Cristo, oremos.

7. Pelos meios de comunicação social e pelos 
jornalistas, para que no desempenho da sua profissão, 
sejam sempre animados em favorecer a comunicação 
na família e o encontro entre as famílias, oremos.

Sacerdote:
Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos 
corações se voltem para Aquele que, neste dia, subiu ao 
Céu e entrou na sua glória, de onde constantemente 
nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos 
séculos.

Beato Angélico, Coroação da Virgem Santa Maria, 1434-1435



Homilia

Após a homilia, acendem-se as velas do Baptismo no círio
pascal.

Profissão de Fé

Profissão de fé da comunidade

Sacerdote:
Antes de estas crianças fazerem diante de nós a sua 
profissão de fé, vamos nós também, com toda a 
convicção, renovar, diante delas, a profissão da nossa 
fé, que é a fé da Igreja.

Depois, juntamente com o celebrante, todos recitam Credo.

Profissão solene da fé das crianças

Sacerdote:
Caros jovens, Se estais decididos a renovar o 
compromisso que os pais tomaram por vós no dia em 
que fostes baptizados, mostrai agora a vossa vontade 
de aderir pessoalmente à fé da Igreja para conformar 
a vossa vida a Cristo, nosso Senhor. Dizei, pois: o que 
quereis fazer diante da comunidade paroquial?
Crianças:
Proclamar solenemente a nossa fé, que é a fé da Igreja.

Sacerdote:
Como chegastes até aqui, na vossa peregrinação de 
fé?
Crianças:
Pela graça de Deus, descobrimos a grandeza do nosso 
Baptismo. Conhecemos Jesus cada vez melhor; queremos
viver e dar testemunho alegre da nossa fé.

Renovação das promessas do Baptismo

Sacerdote (com estas palavras ou outras semelhantes):

Irmãos caríssimos: Pelo mistério pascal, fomos 
sepultados com Cristo, no Baptismo, para vivermos 
com Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as 
promessas do Santo Baptismo pelas quais 
renunciámos outrora a Satanás e às suas obras e 
prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja 
Católica.

Hoje, tendo sido ajudadas pela educação cristã e pelo 
testemunho dos pais e padrinhos, e preparadas na 
catequese, ao longo de vários anos, manifestam 
solenemente, na comunidade a sua adesão à fé, 
recebida no seu Baptismo.

Acto penitencial

Kyrie eleison

Glória

LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I Act 1,1-11
«Elevou-Se à vista deles»

SALMO RESPONSORIAL  Sal 46 (47), 2-3. 6-7. 8-9
Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor em júbilo e ao som da 
trombeta.

LEITURA II Ef 1,17-23
«Colocou-O à sua direita nos Céus»

EVANGELHO Mc 16,15-20
«Foi elevado ao Céu e sentou-se à direita de Deus»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: 
«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a 
criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas 
quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que 
acompanharão os que acreditarem: expulsarão os 
demónios em meu nome; falarão novas línguas; se 
pegarem em serpentes ou beberem veneno, não 
sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos 
sobre os doentes, eles ficarão curados». E assim o 
Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado 
ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a 
pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, 
confirmando a sua palavra com os milagres que a 
acompanhavam.

Palavra da salvação.

RENUNCIAÇÃO

Sacerdote:
Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade dos 
filhos de Deus?
Todos:
Sim, renuncio.

Sacerdote:
Renunciais às seduções do mal, para que o pecado não 
vos escravize?
Todos:
Sim, renuncio.

Sacerdote:
Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da
mentira?
Todos:
Sim, renuncio.

PROFISSÃO DE FÉ

Depois, o sacerdote continua:
Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e 
da terra?
Todos:
Sim, creio.

Sacerdote:
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 
que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, 
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai?
Todos:
Sim, creio.

Sacerdote:
Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne e na vida eterna?
Todos:
Sim, creio.

Sacerdote:
Esta é a nossa fé. Esta é a Fé da Igreja, que nos 
gloriamos de professar, em Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Todos:
Amen. 
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