
Entrega da 
sagrada escritura 

PARÓQUIA DE CRISTO-REI DE ALGÉS E MIRAFLORES 
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No início da celebração, um catequista pode fazer a seguinte admonição: 

Neste Domingo da Palavra de Deus 
toda a Igreja quer fazer da Palavra o lugar onde nasce a fé, 
centrando a sua acção na escuta da Palavra de Deus 
e no aprofundar da relação com Jesus Cristo, Palavra do Pai. 
Ao longo deste ano, as crianças 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 dos cristãos, 
no coração da comunidade crente, 
onde ela é 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 hoje a visita de Deus. 

Depois da homilia, o sacerdote convida os presentes a rezar em silêncio, durante alguns 
momentos, pelas crianças que neste dia recebem o livro das Sagradas Escrituras, e pelas 
suas famílias. 

Em seguida, cada criança, acompanhada pelos pais, apresenta-se ao sacerdote, que lhe 
entrega a Bíblia, dizendo: 

Recebe as Sagradas Escrituras e guarda-as no coração, para que o 

Espírito Santo te leve a conhecer e a amar Jesus, Palavra do Pai. 

A criança beija a Sagrada Escritura, toma-a nas suas mãos, e volta para o seu lugar. 
Entretanto, pode cantar-se um cântico apropriado. 
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Depois de todos terem recebido a Sagrada Escritura, o sacerdote invoca a bênção de Deus: 

Oremos. 

Deus eterno e bom, 
Vós revelastes a vossa vida e o vosso amor 
por meio dos nossos antepassados na fé, 
e, desde Abraão e Sara, Moisés e David, até Maria e José, Pedro e Paulo, 
fizestes-nos conhecer a vossa Palavra, 
chamando o vosso povo a uma vida mais plena. 
Honramos, Senhor nosso Deus, a vossa presença nestas Escrituras, 
e vos pedimos que as palavras deste Livro Sagrado 
se tornem Vida nas nossas vidas, 
dando forma aos nossos pensamentos, desejos e acções. 
Olhai agora, Senhor, para estas crianças e para as suas famílias, 

e fazei descer a vossa ☩ bênção sobre estas Bíblias 
que hoje a Igreja lhes entrega. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Em seguida, o sacerdote asperge as Bíblias com a água benta. A Missa prossegue como é 
habitual, com o Credo e a Oração dos féis, em que se podem acrescentar as seguintes 
preces, ou outras semelhantes: 

- 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. 

- 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. 

No final, depois da Sagrada Comunhão, pode rezar-se a Oração ao Espírito Santo. 
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Oração ao espírito santo 

Divino Espírito Santo, 

que renovas a face da Terra, 

ilumina o meu coração, 

para que, meditando nas Sagradas Escrituras, 

possa viver cada vez mais à imagem de Jesus. 

Espírito consolador, 

que trazes o amor do Pai 

e a graça do seu Filho, 

faz nascer em mim um desejo profundo 

de conhecer e amar a Palavra de Deus, 

para que saiba crescer dia-a-dia como discípulo de Jesus. 

Espírito Santo de Deus, 

aumenta em mim a fé, a esperança e a caridade, 

ensina-me a ser discípulo e servo, filho e irmão, 

ouvinte e mensageiro, 

ensina-me a ser Teu, e todo da Igreja. 

Amen.
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