
Entrada

 

RITO DO BAPTISMO
 
SACERDOTE: Que nome escolhestes para o vosso filho?
 
PAIS: Nn.
 
SACERDOTE: Que pedis à Igreja de Deus para NN?
 
PAIS: O Baptismo.
 
SACERDOTE: Caríssimos pais:  pedistes o baptismo para o vosso filho. Deveis
educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo,
como Cristo nos ensinou.
Estais conscientes do compromisso que assumis?
 
PAIS: Sim, estamos.
 
SACERDOTE: E vós Padrinhos, estais decididos a ajudar os pais desta criança nesta
missão?
 
PADRINHOS: Sim, estamos.
 
SACERDOTE: NN, é com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. Em seu 
nome, eu te assinalo com o sinal da cruz e, depois de mim, os teus  pais e padrinhos
vão também assinalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador.

  
1ª Leitura

 

1ª LEITURA
 

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (Cor 12,
12-13)

Assim  como o corpo é um só e tem muitos membros e todos os membros do corpo,
apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede em Cristo. Na
verdade, todos nós – judeus e gregos, escravos e homens livres – fomos Baptizados
num só Espírito, para constituirmos um só corpo e a todos nos foi dado a beber um
só Espírito.

PALAVRA DO SENHOR
 
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
 
 
 
OU
 
LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO PEDRO (Ped 2, 4-5.9-10)
 
Aproximando-vos Dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa
aos olhos de Deus, também vós - como pedras vivas - entrais na construção de um
edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.
Vós, porém, sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido
em propriedade, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos chamou das
trevas para a Sua luz admirável; a vós que outrora não éreis um povo, mas sois
agora povo de Deus, vós que não tínheis alcançado misericórdia e agora alcançastes
misericórdia.
 
PALAVRA DO SENHOR
 
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
 

OUTRAS LEITURAS
SUGERIDAS:

Êxodo 17, 3-8
Ezequiel 36, 24-28
Ezequiel 47, 1-9.12
Romanos 6, 3-5
Romanos 8, 28-32
Gálatas 3, 26-28
Efésios 4, 1-6
 

 



Salmo

 

 

 

 

SALMO
 
LEITOR - O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
 
O Senhor é a minha luz e a minha salvação:
A quem hei-de temer?
O Senhor é o protector da minha vida:
De quem hei-de ter medo?
 
TODOS:  O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
 
LEITOR - Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:
Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
Para gozar da suavidade do Senhor
E visitar o Seu santuário.
 
TODOS:  O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
 
LEITOR - A vossa face, Senhor, eu procuro:
Não escondais de mim o Vosso rosto,
Nem afasteis com ira o Vosso servo.
Vós sois o meu refúgio.
 
TODOS:  O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
 
LEITOR - Espero vir a contemplar a bondade do Senhor
Na terra dos vivos.
Confia no Senhor, sê forte.
Tem coragem e confia no Senhor.
 
TODOS:  O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
 
 
 
OU

 

LEITOR – O Senhor é meu pastor, nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados.

Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.

 
TODOS: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
 
LEITOR: Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. Ainda que tenha
que andar por vales tenebrosos. Não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
O Vosso cajado e o Vosso báculo me enchem de confiança.
 
TODOS: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.

Evangelho

 

 

EVANGELHO
 
SACERDOTE: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
Segundo São João (João 14.8)
 
Filipe disse-lhe: “ Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta”. Jesus disse-lhe: Filipe,
Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces? Quem Me viu, viu também
o Pai. Como podes dizer “Mostra-nos o Pai”? Não crês que eu estou no Pai e o Pai

OUTROS SALMOS
SUGERIDOS:

Salmo 33
Salmo 84
 

 



está em Mim? As palavras que vos digo, não as digo por Mim mesmo. O Pai que está
em Mim, Esse é que faz as obras.(…)
 
Na verdade Eu vos digo: quem crê em Mim fará também as obras que Eu faço. Fará
outras ainda maiores, porque Eu vou para o Pai. Tudo o que pedirdes em Meu nome,
Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se Me pedirdes alguma coisa em
Meu nome, Eu a farei.
Palavra da Salvação
 
Todos: Graças a Deus
 
 
OU
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
Segundo São Marcos (Marcos 1, 9-11)

Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e fez-Se baptizar por João no Jordão.
No momento em que subia da água, viu abrirem-se os céus e o Espírito, em forma
de pomba, descer sobre Ele.
E uma voz veio do céu: «Tu és o Meu Filho muito amado; ponho em Ti a Minha
complacência».
Palavra da Salvação

Todos: Graças a Deus

Oração Universal ORAÇÃO UNIVERSAL
 
SACERDOTE: Irmãos, invoquemos a misericórdia de Cristo para esta criança que vai
receber a graça do baptismo, para os seus pais e padrinhos e para todos os
baptizados.
 
LEITOR: Para que NN viva num mundo de paz e amor.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.
 
LEITOR: Para  que NN tenha muitos amigos e nunca se separe deles.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.
 
LEITOR: Para que NN esteja sempre protegido de todos os perigos.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.
 
LEITOR: As crianças aprendem aquilo que vivem, por isso é importante que os
padrinhos e a família de NN o(a) ensinem a viver com amor, justiça e fé.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.
 
LEITOR: Para que todas as crianças sejam felizes com os pais e com as mães, que
não estejam doentes e que possam ir à escola e à Catequese.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.
 
LEITOR: Pelos  familiares falecidos de NN, que tanto gostariam de estar aqui neste
momento.
Oremos irmãos.
 
TODOS: OUVI-NOS SENHOR.

OUTROS EVANGELHOS
SUGERIDOS:

Mateus 22. 35-40
Mateus 28, 18-20
Marcos 10, 13-16
Marcos 12, 28b-31 ou 34
João 3, 1-6
João 4, 5-14
João 6, 44-47
João 7, 37b-39a
João 9, 1-7
João 15, 1-11
João 19, 31-35
 

 



 
 
SACERDOTE: Santa Maria, Mãe de Deus.
 
TODOS: ROGAI POR NÓS.
 
SACERDOTE: São José.
 
TODOS: ROGAI POR NÓS.
 
SACERDOTE: São João Baptista.
 
TODOS: ROGAI POR NÓS.
 
SACERDOTE: Santo António.
 
TODOS: ROGAI POR NÓS.
 
SACERDOTE: Todos os Santos e Santas de Deus.
 
TODOS: ROGAI POR NÓS.

Oração do Exorcismo  ORAÇÃO DO EXORCISMO
 
SACERDOTE: Deus Todo-Poderoso e eterno que enviastes ao mundo o Vosso Filho,
para expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem,
arrebatado às trevas, para reino admirável da Vossa luz, humildemente, Vos pedimos
que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e
templo da Vossa glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
 
TODOS: AMEM.

Unção pré-baptismal UNÇÃO PRÉ BAPTISMAL
 
SACERDOTE: O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal deste poder te
faremos esta unção, em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por
todos os séculos.
 
TODOS: AMEM.

Consagração
solene da água

 

CONSAGRAÇÃO SOLENE DA ÁGUA
 
SACERDOTE: Oremos, irmãos caríssimos, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso
conceda a NN a vida nova pela água e pelo Espírito Santo.
 
Senhor nosso Deus: pelo Vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos
sacramentos. Ao longo dos tempos preparastes a água para manifestar a graça do
Baptismo.
 
Logo no princípio do mundo, o Vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o
poder de santificar.
 
Nas águas do dilúvio deste-nos uma imagem do baptismo, sacramento da vida nova,



porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade.
 
Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, para que esse povo,
liberto da escravidão, fosse a imagem do povo santo dos Baptizados.
 
O Vosso Filho Jesus Cristo, ao ser baptizado por João Baptista nas águas do Jordão,
recebeu a unção do Espírito Santo, suspenso na cruz, do Seu lado aberto fez brotar
sangue e água e, depois de ressuscitado, ordenou aos Seus discípulos: “ide e ensinai todos
os povos e baptizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.”
 
Olhai, agora, Senhor, para a vossa Igreja, e dignai-vos abrir para ela a fonte do Baptismo.
Receba esta água, pelo Espírito Santo, a graça de Vosso Filho Jesus Cristo, para que o
homem criado à Vossa imagem, no sacramento do Baptismo, seja purificado das antigas
impurezas e ressurja homem novo pela água e pelo Espírito Santo.
 
Desça sobre esta água, Senhor, por Vosso Filho, a virtude do Espírito Santo, para que
todos, sepultados com Cristo na sua morte pelo Baptismo, com Ele ressuscitem para a
vida.
 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.
 
TODOS: AMEM.

Renúncia e Credo DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA  AO MAL 
E PROFISSÃO DE FÉ EM CRISTO SALVADOR

 
SACERDOTE: Caríssimos pais e padrinhos: NN por vós apresentado(a) ao santo
Baptismo, vai receber do amor de Deus uma nova vida e renascer pela água e pelo
Espírito Santo. Procurai, com todo o empenho, educá-lo(a) na Fé, para que essa vida
divina seja defendida dos contágios do pecado e nele cresça de dia para dia. Se vós,
pois, guiados pela Fé, estais dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o
vosso próprio Baptismo, renunciai ao pecado e professai a vossa Fé em Jesus Cristo,
que é a fé da Igreja, na qual as crianças são baptizadas.
 
SACERDOTE: Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade dos filhos de Deus?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, renuncio.
 
SACERDOTE: Renunciais às seduções do mal, para que o pecado não vos escravize?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, renuncio.
 
SACERDOTE: Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, renuncio.
 
SACERDOTE: Credes em Deus, Pai todo poderoso, Criador do céu e da terra?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, creio.
 
SACERDOTE: Credes em Jesus Cristo, Seu Filho unigénito, nosso Senhor, que
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à
direita do Pai?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, creio.
 
SACERDOTE: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos
Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna?
 
PAIS E PADRINHOS: 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: AMEM.

Baptismo e unção

 

BAPTISMO
 
SACERDOTE: Quereis, portanto que NN receba o baptismo na fé da Igreja, que
todos, convosco, acabámos de processar?
 
PAIS E PADRINHOS: Sim, quero.
 
SACERDOTE: NN, eu te baptizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
 
 
UNÇÃO DEPOIS DO BAPTISMO
 
SACERDOTE: Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te
libertou do pecado e te regenerou pela água do Espírito Santo, unge-te com o
Crisma da salvação, para que, reunido ao Seu povo, permaneças eternamente
membro de Cristo Sacerdote Profeta e Rei.
 
TODOS: AMEN.

 

Imposição da
veste branca
e 
entrega da 
vela acesa

 

 

IMPOSIÇÃO DA VESTE BRANCA
 
SACERDOTE: NN, agora és nova criatura e estás revestido(a) de Cristo. Esta veste branca seja
para ti símbolo da graça. Ajudado(a) pela palavra e pelo exemplo de todos conserva-a sempre
imaculada até à vida eterna.
 
TODOS: AMEN.
 
 
ENTREGA DA VELA ACESA
 
SACERDOTE: Recebei a luz de Cristo.
 
SACERDOTE:  A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz para que NN,
iluminado(a) por Cristo, viva sempre com o Filho da luz, persevere na fé, e, quando o Senhor vier
chamar, possa ir ao Seu encontro, com todos os Santos, nos reinos dos céus.
 
SACERDOTE: O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê graça de em
breve poderes ouvir a Sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai.
 
TODOS: AMEN.

Pai Nosso PAI NOSSO
 
SACERDOTE: Irmãos caríssimos, renascido pelo Baptismo, este(a) menino(a) é
chamado(a) e é de verdade, filho(a) de Deus.
Pela confirmação, há de receber um dia de plenitude do Espírito Santo, aproximando-
-se do altar do Senhor, participará da mesa do sacrifício de Cristo, membro da Igreja
e há-de chamar a Deus, seu Pai.
Em nome Dele, no Espírito de filhos adoptivos que todos recebemos, ousamos agora
rezar como o Senhor nos ensinou.
 
TODOS: PAI NOSSO QUE ESTÁIS NO CÉU....
 



Bênção final

 

BÊNÇÃO FINAL
 
SACERDOTE: Deus Todo-Poderoso, que por meio do Seu filho Unigénito, nascido da
virgem Santa Maria, alegra as famílias cristãs com a esperança da vida eterna, Se
digne a abençoar esta mãe, agradecida pelo dom de seu filho, para que persevere
com ele em acção de graças para sempre, em Jesus Cristo Nosso Senhor.
 
TODOS: AMEM.
 
SACERDOTE: Deus Todo-Poderoso, que dá a vida no tempo e na eternidade,
abençoe o pai desta criança, para que juntamente com a esposa, pela palavra e pelo
exemplo, seja para o seu filho a primeira testemunha da fé, em Jesus Cristo Nosso
Senhor.
 
TODOS: AMEM.
 
SACERDOTE: Deus Todo-Poderoso que pela água e pelo Espírito Santo, nos fez
renascer para a vida eterna, abençoe com infinita bondade estes seus fiéis, para que
sejam sempre membros vivos do Seu povo e gozem da Sua paz, em Jesus Cristo
Nosso Senhor.
 
TODOS: AMEM.
 
SACERDOTE: Abençoe-vos Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
 
TODOS: AMEM.
 
SACERDOTE: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

O paroquiano Nuno Marques, que anima as Missas
das 19:00 de Domingo na Igreja Paroquial, está disponível para tocar em Baptizados e

Casamentos.

Para mais informações, contactar Nuno Marques (93 833 4085) ou o Prior.

Parte da verba destina-se à Nova Igreja Paroquial

 

 




