
Entrega de si a Deus
(Dom XXX ano B)

Toda a minha vontade
E tudo o que eu possuo.
Vós mo destes,
A Vós o restituo.

2. Tudo é Vosso: disponde
Pela vossa vontade.
Dai-me apenas, Senhor,
O Vosso amor e graça,
Que isto me basta,
Que isto me basta.

Bênção final e despedida

Os jovens são convidados a dirigir-se pessoalmente
ao altar de Nossa Senhora para a consagração.

Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo(a) a vós,
e em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o
meu ser.
E porque assim sou vosso(a),
ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como propriedade
vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço,
terna Mãe, Senhora nossa.
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria
vossa.

Entrada

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

Saudação do altar e da assembleia

Sacerdote: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. O povo responde: Amen.
Depois, o sacerdote, abrindo os braços, saúda o povo,
dizendo:  A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja 
convosco.
O povo responde: Bendito seja Deus, que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Introdução dos fiéis na missa do dia

Catequista: (Respondei-me, Senhor, quando Vos 
invoco, ouvi a minha voz, escutai as minhas 
palavras.) Na celebração deste Domingo somos 
convidados a unir-nos à alegria dos jovens que, 
tendo feito a sua profissão de fé e contemplado o
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Após a comunhão, o Santíssimo Sacramento 
permanece sobre o altar. O Sacerdote convida a 
fazer o acto de oferecimento de si mesmos ao Senhor 
com estas ou outras palavras semelhantes.

Sacerdote: Caríssimos jovens, no mistério da 
Eucaristia: «ficámos a conhecer o amor: Ele, Jesus, 
deu a sua vida por nós; assim também nós devemos
dar a vida pelos nossos irmãos» (1 Jo 3,16). Se 
quereis, aproximai-vos para o vosso acto de 
entrega.

Os jovens aproximam-se e, de joelhos, recitam a 
oração do Beato Carlos de Foucauld:

Meu Pai eu me abandono a Ti
faz de mim o que quiseres.
O que quer que faças de mim
eu Te o agradeço.
Estou pronto para tudo, aceito tudo,
contanto que a Tua Vontade
se faça em mim e em tudo o que criaste;
nada mais quero, meu Deus.
Nas Tuas mãos entrego a minha vida,
eu Te a dou, meu Deus
com todo o amor do meu coração
porque eu Te amo e
porque é para mim uma necessidade de amor
dar-me, entregar-me sem medida nas Tuas mãos
com uma infinita confiança porque Tu és o meu 
Pai.
Amen.

Cântico
(Oração de Santo Inácio ou outro semelhante)

1. Tomai Senhor e recebei
Toda a minha liberdade,
A minha memória
E o meu entendimento,
  



Glória
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, o 
Senhor; só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo; com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amen.

Terminado o hino, o sacerdote, de mãos juntas, diz: 
Oremos. E todos, juntamente com o sacerdote, oram em 
silêncio durante alguns momentos. Depois o sacerdote, 
de braços abertos, diz a ORAÇÃO COLECTA. No fim o 
povo aclama: Amen.
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Leituras

Homilia

Após a homilia, o Sacerdote pode dialogar com os 
jovens, sobre a vontade de entrega a Deus e as suas 
disposições. Em seguida, dirigindo-se às famílias, aos 
catequistas e a todos os fiéis, interroga se estão 
dispostos a continuar a ajudá-los na peregrinação da fé.

Credo

Preces

Sacerdote: Caríssimos cristãos: Jesus, que deu vista a 
um cego, também dá nova luz às nossas vidas. 
Iluminados pela sua Palavra salvadora, supliquemos 
ao Pai:
R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo. 

mistério da Cruz de Cristo, manifestam hoje a vontade 
de confiar as sua vida ao Senhor. A livre iniciativa de 
Deus reclama a resposta livre do homem, porque 
Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe, 
com a liberdade, o poder de O conhecer e de O amar. 
Só livremente é que a sua alma entra na comunhão do 
amor. Deus toca imediatamente e move directamente 
o coração do homem. Colocou no homem uma 
aspiração à verdade e ao bem, que só Ele pode 
satisfazer. As promessas da «vida eterna» 
correspondem a esta aspiração, para além de toda a 
esperança. Que Deus leve a termo o que começou, 
«porque é Ele próprio que começa, fazendo com que 
queiramos e é Ele que acaba, cooperando com aqueles 
que assim querem».

Acto penitencial

Sacerdote: Irmãos: Para celebrarmos dignamente os 
santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores.

Guardam-se alguns momentos de silêncio. 
Seguidamente, o sacerdote introduz a confissão com 
estas palavras ou outras semelhantes: 
Confessemos os nossos pecados.

E dizem todos juntos a confissão:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, 
que pequei muitas vezes por pensamentos e 
palavras, actos e omissões, e, batendo no peito, 
dizem: por minha culpa, minha tão grande culpa. e 
continuam: E peço à Virgem Maria, aos Anjos e 
Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.

Segue-se a absolvição do sacerdote:
Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

O povo responde: Amen.

Kyrie eleison

1. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa 
Diocese, para que não impeçam os cegos de 
chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a 
conduzi-los até Ele, oremos.

2. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, 
para que nenhuma fraqueza humana os 
desanime e sejam sempre compreensivos 
como Cristo, oremos.

3. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para 
que recordem as palavras dos profetas e não 
esqueçam as promessas da Escritura, oremos.

4. Pelos órfãos, os abandonados e os cativos, e 
por aqueles que já perderam toda a 
esperança, para que Deus Se lhes revele em 
plenitude, oremos.

5. Pelos fiéis desta assembleia e de todas as 
outras, para que, no meio das angústias, 
clamem com fé: “Jesus, Filho de David, tende 
piedade”, oremos.

6. Pelos jovens que, recordando hoje o seu 
Baptismo, renovam hoje de modo mais 
consciente e profundo a entrega de si 
mesmos, oremos.

(Outras intenções: missões da terra inteira, 
famílias, defuntos, ...)

Sacerdote: Senhor, nosso Deus, que nos amais 
como a menina dos olhos, fazei regressar à 
pátria os refugiados e cativos e dai colheitas 
abundantes aos que semeiam com lágrimas. 
Por Cristo Senhor nosso.

Amen.
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