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ENTRADA 

Saudação do Presidente 

Palavras introdutórias 

 

I. A PORTA 

Leitura Bíblica: Jo. 10, 1-10. 

Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que 
não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é 
ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O 
porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada 
uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as 
que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque 
conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, 
porque não conhecem a voz dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta 
comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus 
continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. 
Aqueles que vieram antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas 
não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como 
a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem 
senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas 
tenham vida e a tenham em abundância».   

 

Texto catequético: Do Comentário de Santo Ambrósio sobre o Salmo 118, séc. IV. 

Eu e o Pai viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Abre a tua porta Àquele 
que vem, abre a tua alma, revela o interior do teu espírito, para que nele 
vejas afluir as riquezas da simplicidade, os tesouros da paz, a suavidade da 
graça. Dilata o teu coração, vai ao encontro do sol da luz eterna que ilumina 
todo o homem. Aquela luz verdadeira brilha para todos; mas se alguém fecha 
as suas janelas, priva-se a si mesmo da luz eterna. E assim não dás entrada a 
Cristo, se fechas a porta da tua alma. É certo que Ele tem poder para entrar; 
mas não quer introduzir-Se como um importuno, não quer forçar a vontade 
de ninguém. 
Ele saiu do seio da Virgem como sol nascente, irradiando a sua luz por todo 
o orbe da terra, para iluminar a todos. Recebem esta luz os que desejam a 
claridade do esplendor eterno, aquela claridade que nenhuma noite pode 
alterar. A este sol que vemos cada dia sucedem as trevas da noite; mas o sol 
da justiça nunca se põe, porque à luz da sabedoria não sucede a maldade. 
Feliz daquele a cuja porta Cristo chama. A nossa porta é a fé, que, se for 
robusta, fortifica toda a casa. Por esta porta entra Cristo. Por isso também a 
Igreja diz no Cântico dos Cânticos: A voz do meu amado bate à porta. Ouve 
como bate à porta e deseja entrar: Abre-me, minha irmã e minha amada, minha 
pomba perfeita; porque a minha cabeça está coberta de orvalho e os meus cabelos 
cheios de gotas da noite. 
Considera qual é o tempo em que o Verbo de Deus bate mais intensamente à 
tua porta, quando a sua cabeça está coberta do orvalho da noite. Ele 
costuma visitar aqueles que se encontram em tribulação e em tentações, para 



3 

que ninguém sucumba vencido pelas dificuldades. Por isso a sua cabeça 
cobre-se de orvalho ou de gotas, quando o seu corpo sofre. É então que 
devemos estar vigilantes, para que o Esposo quando vier não Se veja 
obrigado a afastar-Se. Porque, se estás a dormir e o teu coração não está 
vigilante, afasta-Se sem bater à porta; mas se o teu coração está vigilante, Ele 
chama e pede que se Lhe abra a porta. 
Temos, por conseguinte, a porta da nossa alma e temos as portas a que se 
refere o salmo: Levantai, ó portas, os vossos umbrais; alteai-vos, pórticos antigos, e 
entrará o Rei da glória. Se queres levantar os umbrais da tua fé, entrará na tua 
morada o Rei da glória, trazendo consigo o triunfo da sua paixão. Também 
a justiça tem as suas portas; e também sobre elas está escrito o que o Senhor 
Jesus diz por meio do seu Profeta: Abri-Me as portas da justiça. 
É a alma, portanto, que tem a sua porta, é a alma que tem as suas entradas. 
A esta porta vem Cristo chamar. Abre-Lhe, porque Ele quer entrar, Ele quer 
encontrar a Esposa vigilante. 

 

Cântico: Levantai-vos pórticos antigos (P. Manuel Luís) ou Levantai ó portas os vossos 

umbrais. 

 

II. A PRESIDÊNCIA 

Leitura Bíblica: Lc. 4, 14-22. 

Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e a 
sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era 
elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu 
costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se para fazer a leitura. 
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a 
passagem em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres; Ele Me enviou a 
proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade 
aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor». Depois enrolou o 
livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os olhos 
de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo 
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos davam testemunho 
em seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca.  
 

Texto catequético: Da Constituição «Sacrosanctum Concilium», n. 6-7. 

Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os 
Apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho 
a toda a criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e 
ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte e nos introduzira 
no Reino do Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que 
anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira 
toda a vida litúrgica. Pelo Baptismo são os homens enxertados no mistério 
pascal de Cristo: mortos com Ele, sepultados com Ele, com Ele 
ressuscitados; recebem o espírito de adopção filial que «nos faz clamar: 
Abba, Pai» (Rom. 8,15), transformando-se assim nos verdadeiros adoradores 
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que o Pai procura. E sempre que comem a Ceia do Senhor, anunciam 
igualmente a sua morte até Ele vir. Por isso foram baptizados no próprio dia 
de Pentecostes, em que a Igreja se manifestou ao mundo, os que receberam a 
palavra de Pedro. E «mantinham-se fiéis à doutrina dos Apóstolos, à 
participação na fracção do pão e nas orações... louvando a Deus e sendo 
bem vistos pelo povo» (Act. 2, 41-47). Desde então, nunca mais a Igreja 
deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal: lendo «o 
que se referia a Ele em todas as Escrituras» (Lc. 24,27), celebrando a 
Eucaristia, na qual «se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte», e 
dando graças «a Deus pelo Seu dom inefável (2 Cor. 9,15) em Cristo Jesus, 
«para louvor da sua glória» (Ef. 1,12), pela virtude do Espírito Santo.  
Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, 
especialmente nas acções litúrgicas. Está presente no sacrifício da Missa, 
quer na pessoa do ministro - «O que se oferece agora pelo ministério 
sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na Cruz» -quer e sobretudo sob as 
espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos Sacramentos, 
de modo que, quando alguém baptiza, é o próprio Cristo que baptiza. Está 
presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada 
Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza e canta, Ele que 
prometeu: «Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou 
no meio deles» (Mt. 18,20).  
Em tão grande obra, que permite que Deus seja perfeitamente glorificado e 
que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa 
muito amada, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto ao 
Eterno Pai.  
Com razão se considera a Liturgia como o exercício da função sacerdotal de 
Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e, cada um à sua maneira, 
realizam a santificação dos homens; nela, o Corpo Místico de Jesus Cristo - 
cabeça e membros - presta a Deus o culto público integral.  
Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e 
do seu Corpo que é a Igreja, acção sagrada par excelência, cuja eficácia, com 
o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra acção 
da Igreja.  
Todos nós que celebramos e veneramos com tanta piedade o mistério do 
Encontro do Senhor, corramos para Ele com todo o fervor do nosso espírito. 
Ninguém deixe de participar neste Encontro, ninguém se recuse a levar a sua 
luz. 
 

Cântico: O amor de Deus repousa em mim ou Revesti de justiça os vossos sacerdotes. 

 

III. A ÁGUA DO BAPTISMO 

Leitura Bíblica: Jo. 3, 1-6. 

Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os 
judeus. Foi ter com Jesus de noite e disse-Lhe: «Rabi, nós sabemos que vens 
da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os milagres que 
Tu fazes se Deus não está com ele». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade, em 
verdade te digo: Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus». 
Disse-Lhe Nicodemos: «Como pode um homem nascer, sendo já velho? 
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Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer?» Jesus 
respondeu: «Em verdade, em verdade te digo: Quem não nascer da água e 
do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é 
carne e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te admires por Eu te haver 
dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer: ouves a sua 
voz, mas não sabes donde vem nem para onde vai. Assim acontece com 
todo aquele que nasceu do Espírito». 
 

Texto catequético: Do Tratado de Santo Ambrósio «Sobre os Mistérios», séc. IV. 

Já antes te foi dito que não devias acreditar apenas no que vês, para que não 
digas: «É este o grande mistério que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, 
nem jamais passou pelo pensamento do homem? Eu vejo as águas que via todos 
os dias. Vão purificar-me estas águas a que tantas vezes desci sem nunca ter 
sido purificado?» Deves reconhecer que a água não purifica sem o Espírito. 
Por isso leste que no Baptismo as três testemunhas são uma só: a água, o 
sangue e o Espírito; porque se prescindes de uma delas, já não há sacramento 
do Baptismo. Que é a água sem a cruz de Cristo? É um elemento comum, 
sem nenhuma eficácia sacramental. Mas também é verdade que sem água 
não há mistério da regeneração: Quem não renascer da água e do Espírito não 
entrará no reino de Deus. Também o catecúmeno acredita na cruz do Senhor 
Jesus, com a qual é assinalado; mas se não for baptizado em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo não pode receber o perdão dos pecados nem 
obter o dom da graça espiritual. 
Por isso o sírio Naaman mergulhou sete vezes, segundo a Lei; tu, porém, 
foste baptizado em nome da Trindade. Recorda o que fizeste: proclamaste a 
tua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora tira as consequências 
desta profissão de fé: morreste para o mundo, ressuscitaste para Deus e, de 
certo modo sepultado naquele elemento do mundo, morto para o pecado, 
ressuscitaste para a vida eterna. Acredita, por conseguinte, na eficácia destas 
águas. 
Também o paralítico da piscina de Betsaida esperava um homem. Quem é 
esse homem senão o Senhor Jesus, nascido da Virgem, em cuja vinda já não 
era a sombra que havia de curar algumas pessoas, mas a verdade que havia 
de curar todos os homens? Era Ele que os homens esperavam que descesse; 
d'Ele falou Deus Pai a João Baptista: Aquele sobre quem vires o Espírito descer do 
céu e permanecer sobre Ele, Esse é o que baptiza no Espírito Santo. D'Ele deu 
testemunho João ao dizer: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba 
e permanecer sobre Ele. E agora pergunto: Por que razão desceu o Espírito 
sob forma de pomba, senão para que saibas ver naquela pomba que o justo 
Noé lançou da arca a imagem desta pomba, e assim reconheças a figura do 
sacramento?  
Terás ainda razão para duvidar? Recorda como no Evangelho o Pai 
proclama tão claramente: Este é o meu Filho em quem pus toda a minha 
complacência; como proclama o Filho sobre quem o Espírito Santo desceu em 
forma de pomba; como proclama o Espírito Santo, que desceu em forma de 
Pomba; como proclama David: A voz do Senhor ressoa sobre as águas, a 
majestade de Deus faz ouvir o seu trovão, o Senhor está sobre a vastidão das águas; 
como a Escritura dá testemunho de que, a pedido de Jerubaal, desceu o fogo 
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do céu, e noutra ocasião, a pedido de Elias, o fogo vindo do céu consagrou o 
sacrifício.  
Não consideres nos sacerdotes os méritos pessoais, mas as funções do seu 
ministério. E se olhas aos méritos, assim como tens consideração por Elias, 
atende também aos méritos de Pedro e de Paulo, que nos transmitiram este 
mistério que receberam do Senhor Jesus. Para que eles acreditassem, foi-lhes 
enviado um fogo visível; em nós que acreditamos actua um fogo invisível; 
para eles era uma figura, para nós é uma exortação. Creio, portanto, que o 
Senhor Jesus está presente, quando é invocado pelas preces dos sacerdotes, 
porque disse: Onde estiverem dois ou três, aí estou Eu também. Com muito mais 
razão, onde está a Igreja, onde se realizam os sagrados mistérios, aí Se digna 
manifestar a sua presença. Desceste à fonte baptismal. Recorda o que 
respondeste: que acreditavas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não 
disseste: Acredito no maior, no menor e no último, mas com a garantia da 
tua palavra te obrigaste a acreditar no Filho como acreditas no Pai, a 
acreditar no Espírito Santo como acreditas no Filho, com uma só excepção: 
a cruz em que acreditas é só do Senhor Jesus. 
 

Cântico: Vi a fonte de água viva. 

 

IV. O AMBÃO 

Leitura Bíblica: Neemias 8, 1-4a.5-6.8-10 

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei perante a 
assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao meio 
dia, fez a leitura do Livro, no largo situado diante da Porta das Águas, 
diante dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. 
Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras 
estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em 
plano superior a todo o povo, Esdras abriu o Livro à vista de todos; e 
quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o 
grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: «Amen! Amen!». 
E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam, clara 
e distintamente, o Livro da Lei de Deus e explicavam o seu sentido, de 
maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o governador 
Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, que ensinavam 
o povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um dia consagrado ao Senhor 
vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis». – Porque todo o povo 
chorava, ao escutar as palavras da Lei –. Depois Neemias acrescentou: «Ide 
para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti 
com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagrado a 
nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a 
vossa fortaleza».  
 

Texto catequético: Do Comentário de Santo Efrém, diácono, sobre o Diatéssaron, séc. IV. 

Quem poderá compreender, Senhor, toda a riqueza de uma só das vossas 
palavras? Como o sedento que bebe da fonte, muito mais é o que perdemos 
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do que o que tomamos. A palavra do Senhor apresenta aspectos muito 
diversos, segundo as diversas perspectivas dos que a estudam. O Senhor 
pintou a sua palavra com muitas cores, a fim de que cada um dos que a 
escutam possa descobrir nela o que mais lhe agrada. Escondeu na sua 
palavra muitos tesouros, para que cada um de nós se enriqueça em qualquer 
dos pontos que medita. 
A palavra de Deus é a árvore da vida, que de todos os lados oferece um fruto 
bendito, como a rocha que se abriu no deserto, jorrando de todos os lados 
uma bebida espiritual. Comeram, diz o Apóstolo, uma comida espiritual e 
beberam uma bebida espiritual. 
Aquele que chegou a alcançar uma parte deste tesouro, não pense que nessa 
palavra está só o que encontrou, mas saiba que apenas viu alguma coisa de 
entre o muito que lá está. E porque apenas chegou a entender essa pequena 
parte, não considere pobre e estéril esta palavra; incapaz de apreender toda a 
sua riqueza, dê graças pela sua imensidade inesgotável. Alegra-te pelo que 
alcançaste, e não te entristeças pelo que ficou por alcançar. O que tem sede 
alegra-se quando bebe, e não se entristece por não poder esvaziar a fonte. 
Vença a fonte a tua sede, e não a tua sede a fonte, porque se a tua sede fica 
saciada sem que se esvazie a fonte, poderás ainda beber dela quando voltares 
a ter sede; se, ao contrário, saciada a sede, secasse a fonte, a tua vitória seria 
a tua desgraça. 
Dá graças pelo que recebeste e não te entristeças pelo que sobrou e deixaste. 
O que recebeste e alcançaste é a tua parte, e o que deixaste é ainda a tua 
herança. O que não podes receber imediatamente por causa da tua fraqueza, 
poderás recebê-lo noutra altura, se perseverares. E não tentes avaramente 
tomar dum só fôlego o que não podes abarcar duma vez, nem desistas, por 
preguiça, do que podes ir conseguindo pouco a pouco. 

 

Cântico: A vossa Palavra Senhor é espírito e vida. 

 

V. A LUZ 

Leitura Bíblica: Jo 1, 1-9; Jo 8, 12; 1 Tess. 5, 4-8. 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 
No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 
nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz 
brilha nas trevas e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado 
por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho da 
luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas 
veio para dar testemunho da luz.  
 
Jesus falou-lhes novamente: «Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida». 
 
Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos 
surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do 
dia: não somos nem da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como 
os outros, mas permaneçamos vigilantes e sejamos sóbrios. Os que dormem, 
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dormem de noite e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Ao 
contrário, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos com a couraça 
da fé e da caridade e com o elmo da esperança da salvação.  
 

Texto catequético: Dos Sermões de São Sofrónio, bispo, séc. VII. 

Todos nós que celebramos e veneramos com tanta piedade o mistério do 
Encontro do Senhor, corramos para Ele com todo o fervor do nosso espírito. 
Ninguém deixe de participar neste Encontro, ninguém se recuse a levar a sua 
luz. 
Levemos em nossas mãos o brilho das velas, para significar o esplendor 
divino d’Aquele que Se aproxima e ilumina todas as coisas, dissipando as 
trevas do mal com a sua luz eterna, e também para manifestar o esplendor 
da alma, com o qual devemos correr ao encontro de Cristo. 
Assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo a luz verdadeira e a 
comunicou àqueles que jaziam nas trevas, assim também nós, iluminados 
pelo seu fulgor e trazendo na mão uma luz que brilha diante de todos, 
devemos acorrer pressurosos ao encontro d’Aquele que é a verdadeira luz. 
Na verdade a luz veio ao mundo e, dispersando as trevas que o envolviam, 
encheu-o de esplendor; visitou-nos do alto o Sol nascente e derramou a sua 
luz sobre os que se encontravam nas trevas: este é o significado do mistério 
que hoje celebramos. Caminhemos empunhando as lâmpadas, acorramos 
trazendo as luzes, não só para indicar que a luz refulge já em nós, mas 
também para anunciar o esplendor maior que dela nos há-de vir. Por isso, 
vamos todos juntos, corramos ao encontro de Deus. 
Eis que veio a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este 
mundo. Todos nós, portanto, irmãos, deixemo-nos iluminar, para que brilhe 
em nós esta luz verdadeira. 
Nenhum fique excluído deste esplendor, nenhum persista em continuar 
imerso na noite, mas avancemos todos resplandecentes; iluminados por este 
fulgor, vamos todos juntos ao seu encontro e com o velho Simeão 
recebamos a luz clara e eterna; associemo-nos à sua alegria e cantemos com 
ele um hino de acção de graças ao Pai da luz, que enviou a luz verdadeira e, 
afastando todas as trevas, nos fez participantes do seu esplendor. 
A salvação de Deus, com efeito, preparada diante de todos os povos, 
manifestou a glória que nos pertence a nós, que somos o novo Israel; e nós 
próprios, graças a Ele, vimos essa salvação e fomos absolvidos da antiga e 
tenebrosa culpa, tal como Simeão, depois de ver a Cristo, foi libertado dos 
laços da vida presente. 
Também nós, abraçando pela fé a Cristo Jesus que vem de Belém, nos 
convertemos de pagãos em povo de Deus (Jesus é com efeito a Salvação de 
Deus Pai) e vemos com os nossos próprios olhos Deus feito carne; e porque 
vimos a presença de Deus e a recebemos, por assim dizer, nos braços do 
nosso espírito, nos chamamos novo Israel. Com esta festa celebramos cada 
ano de novo essa presença, que nunca esquecemos. 

 

Cântico: Senhor Tu és a luz ou A luz de Cristo. 
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VI. O ALTAR 

Leitura Bíblica: Ex. 20, 22-26; Ap 8, 3-4. 

O Senhor disse a Moisés: «Assim dirás aos filhos de Israel: Vós mesmos 
vistes que foi dos céus que Eu falei convosco. Não fareis ao lado de mim 
deuses de prata e deuses de ouro; não fareis isso para vós. Farás para mim 
um altar de terra e oferecerás sobre ele os teus holocaustos, os teus sacrifícios 
de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo o lugar em que Eu 
fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se fizeres para mim um 
altar de pedras, não o construirás com pedras lavradas, porque ao vibrares o 
teu cinzel sobre elas, profaná-las-ias. Não subirás por degraus ao meu altar, 
para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele.  
 
Eu, João, continuei a ver: Veio outro Anjo e colocou-se junto do altar. 
Foram-lhe dadas muitas espécies de aromas, para que os oferecesse com as 
orações dos santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E 
das mãos do anjo subiu à presença de Deus o fumo dos aromas com as 
orações dos santos. 
 

Texto catequético: Da Homilia sobre Josué de Orígenes, séc. III. Do sermão 227 de Santo 

Agostinho, séc. V.  

Mas neste edifício, que é a Igreja, é necessário também um altar. E eu penso 
que aqueles que, de entre vós, como pedras vivas, estão aptos e prontos para se 
dedicarem à oração, para oferecerem dia e noite a Deus o sacrifício das suas 
preces e súplicas, são esses as pedras com que Jesus edifica o altar. 
E repara que espécie de louvor se atribuía a essas pedras do altar: Edificou 
segundo a lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, não talhadas pelo ferro. Quem 
são estas pedras inteiras? Talvez estas pedras inteiras e incontaminadas 
sejam os santos Apóstolos, formando em conjunto um só altar, graças à sua 
unanimidade e concórdia… Estes, por conseguinte, que puderam orar 
unânimes, com uma só voz e um só espírito, são realmente dignos de 
construir todos juntos um só altar, sobre o qual Jesus ofereça um sacrifício 
ao Pai.  
Mas também nós devemos esforçar-nos por ter a mesma linguagem e os mesmos 
sentimentos, unanimemente, não fazendo nada por espírito de rivalidade nem por 
vanglória, mas permanecendo unidos no mesmo modo de sentir e de pensar, para 
que nos tornemos pedras aptas para o altar... 
 
Não me esqueci da minha promessa. Tinha-vos prometido, a vós que fostes 
baptizados, explicar-vos na homilia o sacramento da mesa do Senhor, que 
agora já vedes e do qual participastes na noite passada. Deveis conhecer o 
que recebestes, o que recebereis e o que conviria que recebêsseis cada dia.  
Este pão que vedes sobre o altar, santificado pela palavra de Deus, é o Corpo 
de Cristo. Este cálice, ou antes, o que o cálice contém, santificado pela 
palavra de Deus, é o Sangue de Cristo. Cristo Senhor quis, por meio destas 
coisas, deixar-nos o seu Corpo e Sangue, que por nós derramou em remissão 
dos pecados. Se o recebestes bem, sois o que recebestes. Diz, com efeito, o 
Apóstolo: Somos muitos, mas somos um só pão e um só corpo. Assim expus o 
sacramento da mesa do Senhor: Somos muitos, mas somos um só pão e um só 
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corpo. Com este pão se vos mostra quanto deveis prezar e amar a unidade. 
Porventura aquele pão foi feito de um só grão? Não eram muitos os grãos de 
trigo? Mas antes de chegarem a pão, estavam separados. Foram unidos pela 
água, mas só depois de esmagados. Se o trigo não for moído e amassado 
com água, é impossível que chegue a ser o que se chama pão. 
O mesmo vos aconteceu a vós: fostes como que moídos pela humilhação do 
jejum e pelo sacramento do exorcismo. Depois, chegou o baptismo, e fostes 
molhados com água para vos tornardes pão. Mas ainda não é pão, porque 
falta o fogo. Que quer dizer o fogo, senão a unção do óleo? Não há dúvida 
de que o azeite, como alimenta o fogo, é o sacramento do Espírito Santo. 
Prestai atenção ao que se lê nos Actos dos Apóstolos; começa agora a ler-se este 
livro; começamos a ler hoje o livro chamado Actos dos Apóstolos. Quem quiser 
progredir, sabe como há-de fazer. Quando vos reunis na igreja, evitai as 
conversas vãs e prestai atenção às Escrituras. Nós somos os vossos livros. 
Por isso, estai atentos e pensai que no Pentecostes há-de vir o Espírito Santo. 
O modo como há-de vir é este: manifesta-Se em línguas de fogo. Mete-nos 
dentro o espírito de caridade, para nos inflamarmos no amor de Deus, para 
desprezarmos as seduções do mundo, para queimarmos as ervas das nossas 
paixões, para purificarmos como oiro o nosso coração. Vem, pois, o Espírito 
Santo. Depois da água o fogo. E tornais-vos naquele pão que é Corpo de 
Cristo. Por este modo se significa alguma forma a unidade. 
Sabeis os mistérios pela ordem em que se seguem. Primeiro, depois da 
oração, sois convidados a ter o coração no alto; é coisa que fica bem a 
membros de Cristo. Pois, se vos tornastes membros de Cristo, onde está 
Aquele que é vossa cabeça? Os membros têm a sua cabeça. Se Aquele que é 
cabeça não tivesse ido adiante, os membros não podiam segui-l'O. Para onde 
foi Aquele que é vossa cabeça? Que recitastes no Símbolo? Ao terceiro dia 
ressuscitou dos mortos, subiu ao Céu, onde está sentado à direita do Pai. Está, pois, 
no Céu Aquele que é nossa cabeça. Por isso, quando digo: Coração ao alto, 
respondeis: O nosso coração está no Senhor. E, para que isso de ter o coração no 
Senhor o não atribuais às vossas forças, aos vossos merecimentos, aos vossos 
esforços, porque ter o coração no Céu é um dom de Deus, o bispo ou o 
presbítero que celebra, depois de o povo responder: O nosso coração está 
elevado para o Senhor, continua: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus, por termos 
o coração posto n'Ele. Dêmos-Lhe graças, porque, se Ele não nos fizesse este 
dom, teríamos o coração na terra. E vós assim o atestais, dizendo: É digno e 
justo que Lhe demos graças por nos fazer levantar o nosso coração para 
Aquele que é nossa cabeça. 
Em seguida, depois da santificação do sacrifício de Deus, porque Deus quis 
que nós sejamos sacrifício seu - e isto fica manifesto logo que se põe no altar 
o sacrifício de Deus - porque, como esse sacrifício nos representa também a 
nós, lá estamos com Ele em cima do altar; logo, pois, que se terminou a 
santificação, rezamos a Oração do Senhor, que já aprendestes e recitastes. 
Depois dela diz-se A paz esteja convosco, e os cristãos beijam-se com ósculo 
santo. É o sinal da paz. O que os lábios mostram, deve-se fazer na 
consciência, isto é, assim como os teus lábios se aproximam dos lábios do 
teu irmão, assim se não afaste do coração dele o teu coração. 
Grandes são estes mistérios, muito grandes. Quereis saber em que condições 
nos são dados? Diz o Apóstolo: Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do 
Senhor indignamente será réu do Corpo e do Sangue do Senhor. O que é receber 
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indignamente? É receber com desdém, receber com irrisão. Não te pareça 
desprezível por ser visível. O que vês passa, mas o invisível, que é 
significado, não passa, permanece. Vedes bem que se recebe, se come, se 
consome. Consome-se porventura o Corpo de Cristo? Destrói-se porventura 
a Igreja de Cristo? Destroem-se porventura os membros de Cristo? De modo 
nenhum. Aqui purificam-se, lá coroam-se. Permanecerá, pois, o que é 
significado, embora o que significa pareça passar.  
Recebei-o, então, de modo que penseis nele, mantendo a unidade de espírito 
e o coração sempre fixo no alto. Não coloqueis na terra a vossa esperança, 
mas no Céu. Esteja firme em Deus a vossa fé e Lhe seja agradável, porque 
aquilo em que acreditais agora, sem o verdes, vê-lo-eis ali, ande a alegria não 
terá fim. 

 
Cântico: Caminhamos para o vosso altar ou Somos convidados para a Ceia do Senhor ou 

Felizes os convidados. 

 

VII. A CRUZ 

Leitura Bíblica: 1 Cor 1, 17-25. 

Cristo não me enviou para baptizar, mas para anunciar o Evangelho, não, 
porém, com a sabedoria da linguagem, a fim de não se desvirtuar a cruz de 
Cristo. Porque a linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no 
caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o 
caminho da salvação, isto é, para nós. Na verdade, assim está escrito: «Hei-
de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos inteligentes». 
Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o que discute sobre 
as coisas deste mundo? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do 
mundo? Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu 
a Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura 
da mensagem que pregamos. Os judeus pedem milagres e os gregos 
procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, 
escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que 
são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e 
sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem e a 
fraqueza de Deus é mais forte do que o homem.  
 

Texto catequético: Da XIII Catequese de São Cirilo de Jerusalém aos Iluminandos, séc. 

IV. Do Tratado sobre o Evangelho de S. João de Santo Agostinho; Do Sermão de Nosso 

Senhor de São Efrém, diácono, séc.IV.  

  
Todas as acções de Cristo são motivo de glória para a Igreja universal; mas o 
supremo motivo de glória é a cruz... 
Não nos envergonhemos da cruz do Salvador, mas gloriemo-nos com ela. É 
verdade que a mensagem da cruz é escândalo para os Judeus e loucura para 
os gentios; mas para nós é a salvação. Para os que estão no caminho da 
perdição, é loucura; mas para nós que estamos no caminho da salvação, é 
poder de Deus... Se alguém não acreditar no poder do Crucificado, 
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interrogue os Demónios. Se alguém não der crédito às palavras, creia nos 
factos manifestos. Muitos homens foram crucificados através do mundo. 
Diante de nenhum os Demónios tiveram medo, mas apavoram-se à simples 
vista do sinal da cruz de Cristo... 
Verdadeiramente, Jesus padeceu por todos os homens. A cruz não é uma 
invenção: se o fosse, a redenção também o seria. Não foi aparente a morte: 
se o fosse, a salvação seria um mito... A Paixão foi real. Ele foi 
verdadeiramente crucificado. Não nos envergonhamos disto. Foi crucificado 
e não o negamos. Ao contrário, ao dizê-lo, glorio-me. Fixa a fé na cruz 
como troféu contra aqueles que a contradizem. Sempre que quiseres 
começar uma discussão a favor da cruz de Cristo contra os infiéis, faz 
primeiro com a mão o sinal da cruz de Cristo e o Adversário calar-se-á. Não 
te envergonhes de confessar a cruz...A cruz é coroa, não é vergonha. Não 
nos envergonhemos de confessar o Crucificado. Façamos o sinal da cruz na 
fronte, com os dedos, sem vergonha, e tracemos a cruz em tudo: sobre o pão 
que comemos, sobre o cálice que bebemos, ao sairmos de casa e ao 
voltarmos, ao deitar e ao levantar, ao caminhar e ao descansar. (O sinal da 
cruz) é uma grande protecção. É gratuita, por causa dos pobres, e fácil, por 
causa dos fracos. De Deus vem a graça. A cruz é o sinal dos crentes... Não 
desprezes este sinal por ser gratuito... 
Tens como testemunhas da cruz os doze Apóstolos, o universo e o mundo 
dos homens que crêem no Crucificado. O próprio facto de estares agora aqui 
presente devia dar-te a certeza do poder do Crucificado. Quem te trouxe 
para cá?... Na verdade, foi o troféu salvífico de Jesus, a cruz, que a todos 
reuniu... 
A cruz há-de aparecer um dia no céu com Jesus... Nós adoramos, ao lado do 
Espírito Santo, a Deus Pai, que enviou Cristo. A Ele a glória pelos séculos 
dos séculos. 
Amen. 
 
 
Que diremos nós da cruz, que certamente foi feita e colocada sobre Cristo 
pelos inimigos e pelos ímpios?... Qual é o sinal de Cristo que todos 
conheceram, senão a cruz de Cristo? É preciso que este sinal seja traçado 
sobre a fronte dos crentes, sobre a água pela qual eles são regenerados, sobre 
o óleo do crisma com que são ungidos, sobre o sacrifício com que se 
alimentam; de outro modo, nada disto será devidamente realizado... É por 
meio da cruz de Cristo, que os malvados fabricaram, que todo o bem nos é 
aplicado na celebração dos seus sacramentos. 
 
 
Nosso Senhor foi calcado pela morte: mas Ele, por sua vez, esmagou a 
morte como quem pisa aos pés o pó do caminho. Sujeitou-se à morte e 
aceitou-a voluntariamente, para destruir aquela morte que não queria 
morrer. O Senhor saiu para o Calvário levando a Cruz, satisfazendo as 
exigências da morte; mas, ao soltar um brado do alto da cruz, arrancou os 
mortos ao abismo das sombras, vencendo a oposição da morte. A morte 
matou-O no corpo que assumira; mas Ele, com as mesmas armas, saiu 
vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob os véus da humanidade e 
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assim se aproximou da morte, que matou, mas também foi morta. A morte 
matou a vida natural, mas foi destruída pela vida sobrenatural. 
E, porque a morte não O podia devorar se Ele não tivesse corpo, nem o 
Inferno O podia tragar se não tivesse carne, desceu ao seio de uma Virgem 
para tomar um corpo que O conduzisse à região dos mortos. Mas, com esse 
corpo que assumira, penetrou na região dos mortos, para destruir todas as 
suas riquezas e arruinar os seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a 
mãe de todos os seres vivos. Ela é como uma vinha cuja sebe foi aberta pela 
morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que esta pudesse saborear 
os seus frutos; por isso Eva, mãe de todos os seres vivos, se tornou fonte de 
morte para todos os seres vivos.  
Floresceu, porém, Maria, a nossa videira que substituiu a antiga Eva, e nela 
habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se confiadamente a 
morte para alimentar a sua habitual fome de devorar, encontrasse ali 
escondida, no seu fruto mortal, a vida, destruidora da morte. E assim a 
morte engoliu sem receio o fruto mortal, e Ele libertou a vida, e, com ela, a 
multidão dos homens. 
O mesmo admirável Filho do carpinteiro, que conduziu a sua cruz até aos 
abismos da morte, que tudo devoravam, levou também o género humano 
para a morada da vida. E uma vez que o género humano, por causa de uma 
árvore, se tinha precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou 
para o reino da vida. Portanto, na mesma árvore, em que tinha sido 
enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce para que 
reconheçamos o Senhor a quem nenhuma criatura pode resistir. 
Glória a vós, que lançastes a cruz, como uma ponte, sobre a morte, para que 
através dela passem as almas da região da morte para a vida! Glória a vós, 
que assumistes um corpo de homem mortal, para o transformardes num 
manancial de vida em favor de todos os mortais!  
Vós viveis para sempre! Aqueles que Vos mataram procederam para com a 
vossa vida como os agricultores: lançaram-na à terra como a um grão de 
trigo; mas ela ressuscitou e fez ressurgir consigo a multidão dos homens. 
Vinde, ofereçamos o sacrifício grande universal do nosso amor e entoemos, 
com grande alegria, cânticos e orações Àquele que se ofereceu a Deus no 
sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela com a abundância dos 
seus dons. 

 

Cântico: Adoramos Te Christe ou Crux fidelis (Manuel Faria) ou Toda a nossa glória ou 

O estandarte da cruz proclama o mundo. 

 

VIII. A JERUSALÉM CELESTE 

Leitura Bíblica: Ap 22, 1-5. 

Mostrou-me, depois, um rio de água viva, resplendente como cristal, que 
saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e nas 
margens do rio está a árvore da Vida que produz doze colheitas de frutos; 
em cada mês o seu fruto, e as folhas da árvore servem de medicamento para 
as nações. E ali nunca mais haverá nada maldito. O trono de Deus e do 
Cordeiro estará na cidade e os seus servos hão-de adorá-lo e vê-lo face a 
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face, e hão-de trazer gravado nas suas frontes o nome do Cordeiro. Não 
mais haverá noite, nem terão necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do 
Sol, porque o Senhor Deus irradiará sobre eles a sua luz e serão reis pelos 
séculos dos séculos.  
 

Cântico: Eu vi a cidade santa ou Jerusalém proclama o teu Senhor. 

 

I. O CORDEIRO 

Leitura Bíblica: Ap 4,11. 5, 9-10.12. 

Sois digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o 
poder, porque fizestes todas as coisas, e, pela vossa vontade, 
existiram e foram criadas. Sois digno de receber o livro e abrir suas 
páginas seladas, porque fostes imolado, e resgatastes para Deus, com 
o vosso Sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e 
fizestes de nós, para Deus, um reino de sacerdotes, que reinarão sobre 
a terra. É digno o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a 
riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. 
 

Texto catequético: Do Diálogo com Trifão de São Justino, séc. II. Das Cartas 

Pascais de Santo Atanásio, séc. IV. 

O mistério do cordeiro que Deus mandou imolar como Páscoa era 
figura de Cristo, com cujo Sangue, segundo a doutrina da nossa fé, os 
que n'Ele crêem ungem as próprias casas, isto é, se ungem a si 
mesmos. De facto, todos podem saber como o barro que Deus 
modelou em Adão se tornou habitação do sopro que provinha de 
Deus. E que esta prescrição era temporária, demonstro-o assim. O 
Senhor não permitiu que se imolasse o cordeiro pascal noutro sítio 
que não fosse o lugar em que é invocado o seu nome, porque sabia que 
viriam dias, depois da paixão de Cristo, quando até o lugar de 
Jerusalém havia de ser entregue aos vossos inimigos, em que 
cessariam todos os sacrifícios, sem excepção... 
 
Nós já não estamos no tempo das sombras..., mas sim convertidos ao 
Senhor...De facto, agora já não imolamos um cordeiro material, mas 
aquele verdadeiro Cordeiro que foi imolado, nosso Senhor Jesus 
Cristo, que foi conduzido ao matadouro como uma ovelha... 
 

Cântico: O Cordeiro que foi imolado (LH: Vésperas 3ª f. sem. IV). 
 

II. MARIA 

Leitura Bíblica: Jo 19, 25-27. 

Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã da sua Mãe, Maria, 
mulher de Cléofas e Maria Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo 
predilecto, Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho» Depois, 
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disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe». E, desde aquela hora, o discípulo 
recebeu-a em sua casa. 
 

Texto catequético: Da Constituição Dogmática «Lumen Gentium», n. 63-65. 

Pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho 
Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a 
Virgem intimamente ligada, à Igreja: a Mãe de Deus é o tipo e a 
figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com 
Cristo, como já ensinava S. Ambrósio. Com efeito, no mistério da 
Igreja, a qual é também com razão chamada mãe e virgem, a bem-
aventurada Virgem Maria foi adiante, como modelo eminente e 
único de virgem e de mãe. Porque, acreditando e obedecendo, gerou 
na terra, sem ter conhecido varão, por obra e graça do Espírito Santo, 
o Filho do eterno Pai; nova Eva, que acreditou sem a mais leve 
sombra de dúvida, não na serpente antiga, mas no mensageiro 
celeste. E deu à luz um Filho, que Deus estabeleceu primogénito de 
muitos irmãos (Rom. 8,29), isto é, dos fiéis, para cuja geração e 
educação Ela coopera com amor de mãe. 
Por sua vez, a Igreja que contempla a sua santidade misteriosa e imita 
a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, toma-se 
também, ela própria, mãe, pela fiel recepção da palavra de Deus: 
efectivamente, pela pregação e pelo Baptismo, gera, para vida nova e 
imortal, os filhos concebidos por acção do Espírito Santo e nascidos 
de Deus. E também ela é virgem, pois guarda fidelidade total e pura 
ao seu Esposo e conserva virginalmente, à imitação da Mãe do seu 
Senhor e por virtude do Espírito Santo, uma fé íntegra, uma sólida 
esperança e uma verdadeira caridade.  
Mas, ao passo que, na Santíssima Virgem, a Igreja alcançou já aquela 
perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria (cfr. Ef. 5,27), os 
fiéis ainda têm de trabalhar por vencer o pecado e crescer na 
santidade; e por isso levantam os olhos para Maria, que brilha como 
modelo de virtudes sobre toda a família dos eleitos. A Igreja, 
meditando piedosamente na Virgem, e contemplando-a à luz do 
Verbo feito homem, penetra mais profundamente, cheia de respeito, 
no insondável mistério da Encarnação, e mais e mais se conforma 
com o seu Esposo. Pois Maria, que entrou intimamente na história da 
salvação, e, por assim dizer, reune em si e reflecte os imperativos 
mais altos da nossa fé, ao ser exaltada e venerada, atrai os fiéis ao 
Filho, ao Seu sacrifício e ao amor do Pai. Por sua parte, a Igreja, 
procurando a glória de Cristo, torna-se mais semelhante àquela que é 
seu tipo e sublime figura, progredindo continuamente na fé, na 
esperança e na caridade, e buscando e fazendo em tudo a vontade 
divina. Daqui vem igualmente que, na sua acção apostólica, a Igreja 
olha com razão para aquela que gerou a Cristo, o qual foi concebido 
por acção do Espírito Santo e nasceu da Virgem precisamente para 
nascer e crescer também no coração dos fiéis, por meio da Igreja. E, 
na sua vida, deu a Virgem exemplo daquele afecto maternal de que 
devem estar animados todos quantos cooperam na missão apostólica 
que a Igreja tem de regenerar os homens.  
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Cântico: Senhora um dia descestes ou Totus tuus Maria ou Hino da Coroação. 

 

III. ANJOS E ARCANJOS 

Leitura Bíblica: Ap. 12, 7-12a. 

Travou-se um combate no Céu: Miguel e os seus Anjos lutaram 
contra o Dragão. O Dragão e os seus anjos lutaram também, mas 
foram derrotados e perderam o seu lugar no Céu para sempre. Foi 
expulso o enorme Dragão, a antiga serpente, aquele que chamam 
Diabo e Satanás, que seduz o universo inteiro; foi precipitado sobre a 
terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Depois ouvi no Céu 
uma voz poderosa que dizia: «Agora chegou a salvação, o poder e a 
realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Ungido, porque foi 
precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia 
e noite diante do nosso Deus. Eles venceram-no, graças ao sangue do 
Cordeiro e à palavra do testemunho que deram, desprezando a 
própria vida, até aceitarem a morte. Por isso, alegrai-vos, ó Céus, e 
vós que neles habitais». 
 

Texto catequético: Das Homilias sobre os Evangelhos de São Gregório Magno, séc. 

VII; Dos Sermões de São Bernardo, séc. XII. 

Deveis saber que a palavra «Anjo» designa uma função, não uma 
natureza. Na verdade, aqueles santos espíritos da pátria celeste são 
sempre espíritos, mas nem sempre se podem chamar Anjos. Só são 
Anjos quando exercem a função de mensageiros. Os que transmitem 
mensagens de menor importância chamam-se Anjos; os que 
transmitem mensagens de maior transcendência chamam-se 
Arcanjos. Esta é a razão pela qual à Virgem Maria não foi enviado 
um Anjo qualquer, mas o Arcanjo Gabriel...  
É pela mesma razão que se lhes atribuem nomes particulares, que 
designam a missão respectiva que desempenham... Assim, Miguel 
significa «Quem como Deus?»; Gabriel, «Fortaleza de Deus»; e 
Rafael, «Medicina de Deus»... 
 
Deus mandou os seus Anjos, para que te guardem em todos os teus 
caminhos. Dêem graças ao Senhor pela sua misericórdia e pelas suas 
maravilhas em favor dos filhos dos homens. Dêem graças e digam 
entre os gentios: Grandes coisas fez por eles o Senhor. Senhor, que é 
o homem para Vos dardes a conhecer a ele? Ou por que motivo pensa 
nele o vosso coração? Pensais nele, sois solícito para com ele, tendes 
cuidado dele. Finalmente enviais-lhe o vosso Unigénito, infundis-lhe 
o vosso Espírito, prometeis-lhe a visão do vosso rosto. E para que 
nenhum dos seres celestiais deixe de manifestar solicitude para 
connosco, enviais os espíritos bem-aventurados para que nos sirvam, 
nos guardem e nos guiem. 
Deus mandou os seus Anjos, para que te guardem em todos os teus 
caminhos. Quanta reverência, devoção e confiança devem inspirar te 
estas palavras! Veneração pela presença, devoção pela benevolência, 
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confiança pela protecção. Estão portanto presentes; e estão a teu lado, 
não só contigo como companhia, mas também para ti como 
protecção. Estão presentes para te proteger, estão presentes para te 
favorecer. É certo que eles estão a cumprir um mandato do Senhor, 
mas devemos mostrar lhes a nossa gratidão pelo grande amor com 
que obedecem e nos socorrem em tantas necessidades. 
Sejamos pois dedicados e agradecidos a tão dignos custódios; 
correspondamos ao seu amor, honremo-los quanto pudermos, quanto 
devemos. Dirijamos, porém, todo este amor e veneração ao Senhor, 
de quem depende inteiramente, tanto para nós como para os Anjos, a 
graça de O podermos amar e venerar e o mérito para sermos amados 
e venerados. 
Portanto, irmãos, amemos n’Ele os seus Anjos como futuros 
herdeiros connosco e agora advogados e protectores que o Pai 
designou e colocou ao nosso lado. Agora já somos filhos de Deus, 
embora não se manifeste ainda o que havemos de ser com Ele na 
glória; somos filhos de menoridade, ainda sob a protecção de 
advogados e tutores, como se em nada nos distinguíssemos dos 
servos. 
Mas, apesar de sermos como crianças e de nos faltar ainda um 
caminho tão longo e tão perigoso, que havemos de temer sob o 
patrocínio de tão excelsos custódios? Não podem ser vencidos nem 
enganados e muito menos enganar-nos aqueles que nos guardam em 
todos os nossos caminhos. São fiéis, prudentes, poderosos; porquê 
recear? Basta segui-los e acolhermo-nos a eles e habitaremos sob a 
protecção do Deus do Céu. 
 

Cântico: Na presença dos anjos eu vos louvarei Senhor (Salmo responsorial 137) 

ou Cantai comigo. 

 

IV. APÓSTOLOS 

Leitura Bíblica: Mt 10, 1-7. 

Naquele tempo, Jesus chamou a Si os seus Doze discípulos e deu-lhes 
poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e 
enfermidades. São estes os nomes dos doze apóstolos: primeiro, 
Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, 
e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; 
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, 
que foi quem O entregou. Jesus enviou estes Doze, dando-lhes as 
seguintes instruções: «Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis 
em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da 
casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos 
Céus». 
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Texto catequético: Dos Tratados sobre o Evangelho de São Mateus de São 

Cromácio de Aquileia, séc. IV. 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo 
do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim brilhe para todos os que 
estão em casa. O Senhor chamou aos seus discípulos sal da terra, 
porque eles deviam condimentar, por meio da sabedoria celeste, os 
corações dos homens que o demónio tornara insensatos. E também 
lhes chama luz do mundo, porque, iluminados por Ele, que é a luz 
verdadeira e eterna, se tornaram também eles uma luz que brilha nas 
trevas. 
O Senhor é o Sol de justiça; é com toda a razão, portanto, que chama 
aos seus discípulos luz do mundo, porque é por meio deles que 
irradia sobre o mundo inteiro a luz da sua própria ciência; com efeito, 
eles afugentaram do coração dos homens as trevas do erro, 
manifestando a luz da verdade. 
Iluminados por eles, também nós passámos das trevas à luz, como 
diz o Apóstolo: Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; 
vivei como filhos da luz. E noutro passo: Não sois filhos da noite 
nem das trevas, mas sois filhos da luz e filhos do dia. 
Com razão diz também São João numa sua Epístola: Deus é luz; e 
quem permanece em Deus está na luz, como também Ele próprio está 
na luz. Portanto, uma vez que temos a felicidade de estar libertos das 
trevas do erro, devemos andar sempre na luz, como filhos da luz que 
somos. Por isso diz o Apóstolo: Vós brilhais entre eles como estrelas 
no mundo, ostentando a palavra da vida. 
Se assim não fizermos, ocultaremos e obscureceremos com o véu da 
nossa infidelidade, para prejuízo tanto nosso como dos outros, uma 
luz tão útil e necessária. Eis a razão porque incorreu em castigo 
aquele servo que, recebendo o talento para o fazer dar juros no Céu, 
preferiu escondê-lo a colocá-lo no banco. 
Por conseguinte, aquela lâmpada resplandecente, que foi acesa para 
nossa salvação, deve brilhar sempre em nós. Temos a lâmpada dos 
mandamentos de Deus e da graça espiritual, da qual afirmou David: 
O vosso mandamento é farol para os meus passos e luz para os meus 
caminhos. E dela disse também Salomão: O preceito da lei é uma 
lâmpada. 
Por isso é nosso dever não ocultar esta lâmpada da lei e da fé, mas 
colocá-la sempre no candelabro da Igreja para salvação de todos, a 
fim de gozarmos nós da luz da própria verdade e de serem 
iluminados todos os crentes. 

 

Cântico: Apóstolos de Cristo, Pedro e Paulo. 
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V. MÁRTIRES 

Leitura Bíblica: Ap 7, 2-4.9-14. 

Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente, trazendo o selo do 
Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro Anjos a quem foi dado 
o poder de causar dano à terra e ao mar: «Não causeis dano à terra, 
nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os 
servos do nosso Deus». E ouvi o número dos que foram marcados: 
cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 
Depois disto, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de 
todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do 
trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de 
palmas na mão. E clamavam em alta voz: «A salvação ao nosso 
Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro». Todos os Anjos 
formavam círculo em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres 
Vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a 
Deus, dizendo: «Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de 
graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos 
séculos. Amen!». Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: 
«Esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde 
vieram?». Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é que o sabeis». Ele 
disse-me: «São os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as 
túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro». 
 

Texto catequético: De Contra Fausto de Santo Agostinho, séc. V. Das Homilias 

de São Máximo de Turim, séc. V. 

O povo cristão celebra a memória dos seus mártires com religiosa 
solenidade, para se animar a imitá-los, para participar dos seus 
méritos e para ser ajudado com a sua intercessão; não erguemos 
altares a nenhum mártir, mas só ao próprio Deus dos mártires, ainda 
que em memória dos mártires. 
Com efeito, qual foi o bispo que, estando ao altar construído sobre as 
«memórias» dos santos, disse alguma vez: «Nós te oferecemos a ti, 
Pedro ou a ti, Paulo ou a ti, Cipriano»? O que se oferece oferece-se a 
Deus, que coroou os mártires, junto das «memórias» daqueles que 
Deus coroou, para que a evocação desses lugares santos desperte em 
nós um sentimento mais vivo de amor àqueles a quem podemos 
imitar e Àquele cujo auxílio nos torna possível a imitação. 
Veneramos, portanto, os mártires com um culto de amor e de 
comunhão, semelhante ao que dedicamos, nesta vida, aos santos 
homens de Deus, cujo coração sabemos estar já disposto ao martírio 
em testemunho da verdade do Evangelho. Mas àqueles que já 
superaram o combate e vivem triunfantes numa vida mais feliz, 
prestamos este culto de louvor com maior devoção e confiança do 
que àqueles que ainda lutam nesta vida. 
Mas o culto que em grego é chamado latria, e que em latim não se 
pode dizer apenas com uma palavra, e que consiste na adoração 
devida à divindade, reservamo-lo só a Deus e não o prestamos aos 
mártires nem ensinamos que se lhes deva prestar. 
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Como a oblação do sacrifício faz parte deste culto de latria - e por isso 
se chama idolatria a oblação feita aos ídolos - nós não o oferecemos 
nem mandamos oferecer aos Anjos, aos santos, aos mártires; e, se 
alguém cai em tão grande tentação, é advertido com a verdadeira 
doutrina, para que se corrija e tenha cuidado. 
Os santos, os homens e os Anjos recusam-se a apropriar-se destas 
honras devidas exclusivamente a Deus. Assim fizeram Paulo e 
Barnabé quando os habitantes da Licaónia, impressionados com os 
milagres feitos por eles, quiseram oferecer-lhes sacrifícios como se 
fossem deuses; mas eles, rasgando as suas vestes, proclamaram que 
não eram deuses e, deste modo, impediram que lhes fossem 
oferecidos sacrifícios... 
Uma coisa, porém, é o que nós ensinamos, e outra o que suportamos; 
uma coisa é o que mandamos fazer, e outra o que queremos corrigir e 
nos vemos forçados a tolerar, enquanto não conseguirmos corrigi-la... 
Muitas são as vezes em que oferecemos o sacrifício a Deus, e 
seguimos então o rito segundo o qual Ele nos manda oferecer o 
sacrifício, de acordo com a revelação do Novo Testamento. Este rito 
pertence ao culto chamado latria. que só a Deus é devido... A carne e 
o sangue deste sacrifício foram prometidos em figura, nas vítimas, 
antes da vinda de Cristo; na Paixão de Cristo atingiram. a plena 
realidade; e, depois da Ascensão de Cristo, são celebrados no 
sacramento memorial. Assim, entre os sacrifícios dos pagãos e os dos 
Judeus, há a mesma diferença que existe entre uma contrafacção e 
uma figura profética. 

 

Sob o altar vi as almas daqueles que foram mortos. Que se pode dizer de 
mais respeitoso, de mais ilustre do que afirmar que elas repousam 
debaixo do altar, sobre o qual é celebrado o sacrifício em honra de 
Deus e oferecidas as vítimas, onde, como está escrito Deus é 
sacerdote: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec! É 
com toda a razão que os mártires são colocados sob o altar, porque 
sobre o altar se oferece o Corpo do Senhor. Com razão se pede, junto 
do altar, que o sangue dos justos não seja derramado em vão, junto 
do altar, onde o sangue de Cristo é derramado também pelos 
pecadores. Está muito bem que, em virtude duma sorte comum, se 
reserve para os mártires um túmulo onde a morte de Cristo é 
celebrada todos os dias, como está escrito: Todas as vezes que o 
fizerdes, anunciareis a minha morte até que Eu venha, isto é, aqueles 
que morreram por causa da morte (de Cristo), encontram o repouso 
graças ao mistério sacramental. Com razão, digo eu, em virtude 
duma identidade de destino, o túmulo do mártir foi construído onde 
são depostos os membros do Senhor imolado, a fim de que, aqueles a 
quem tinha unido a mesma causa de sofrimentos, fossem reunidos no 
mesmo lugar sagrado. 
 

Cântico: Hino aos mártires (Vésperas II) ou Beberam o cálice do Senhor e 

tornaram-se amigos de Deus. 
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VI. SANTOS 

Leitura Bíblica: 1 Pe 1, 14-16. 

Como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos de 
outrora quando vivíeis na ignorância. À semelhança do Deus santo 
que vos chamou, sede santos, vós também, em todas as vossas 
acções, como está escrito: Sede santos, porque Eu sou santo. 

 

Texto catequético: Da Carta Apostólica «Novo Millennio Ineunte» do Papa João 

Paulo II, n.30-31. 

Em primeiro lugar, não hesito em dizer que o horizonte para que 
deve tender todo o caminho pastoral é a santidade. Não era isso 
também o objectivo último da indulgência jubilar, enquanto graça 
especial oferecida por Cristo para que a vida de cada baptizado 
pudesse purificar-se e renovar-se profundamente? 
Assim, é preciso redescobrir, em todo o seu valor programático, o 
capítulo V da Constituição dogmática Lumen gentium, intitulado 
«vocação universal à santidade». Se os padres conciliares deram tanto 
relevo a esta temática, não foi para conferir um toque de 
espiritualidade à eclesiologia, mas para fazer sobressair a sua 
dinâmica intrínseca e qualificativa. A redescoberta da Igreja como 
«mistério», ou seja, como «um povo unido pela unidade do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo», não podia deixar de implicar um 
reencontro com a sua «santidade», entendida no seu sentido 
fundamental de pertença Àquele que é o Santo por autonomásia, o 
«três vezes Santo» (cf. Is 6,3). Professar a Igreja como santa significa 
apontar o seu rosto de Esposa de Cristo, que a amou entregando-Se 
por ela precisamente para a santificar (cf. Ef 5,25-26). Este dom de 
santidade, por assim dizer, objectiva é oferecido a cada baptizado.  
Mas, o dom gera, por sua vez, um dever, que há-de moldar a 
existência cristã inteira: «Esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação» (1 Tes 4,3). É um compromisso que diz respeito não 
apenas a alguns, mas «os cristãos de qualquer estado ou ordem são 
chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade».  
A recordação desta verdade elementar, para fazer dela o fundamento 
da programação pastoral que nos ocupa ao início do novo milénio, 
poderia parecer, à primeira vista, algo de pouco operativo. Pode-se 
porventura «programar» a santidade? Que pode significar esta 
realidade na lógica dum plano pastoral?  
Na verdade, colocar a programação pastoral sob o signo da santidade 
é uma opção carregada de consequências. Significa exprimir a 
convicção de que, se o Baptismo é um verdadeiro ingresso na 
santidade de Deus através da inserção em Cristo e da habitação do 
seu Espírito, seria um contra-senso contentar-se com uma vida 
medíocre, pautada por uma ética minimalista e uma religiosidade 
superficial. Perguntar a um catecúmeno: «Queres receber o 
Baptismo?» significa ao mesmo tempo pedir-lhe: «Queres fazer-te 
santo?» Significa colocar na sua estrada o radicalismo do Sermão da 
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Montanha: «Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste» (Mt 
5,48).  
Como explicou o Concílio, este ideal de perfeição não deve ser 
objecto de equívoco vendo nele um caminho extraordinário, 
percorrível apenas por algum «génio» da santidade. Os caminhos da 
santidade são variados e apropriados à vocação de cada um. 
Agradeço ao Senhor por me ter concedido, nestes anos, beatificar e 
canonizar muitos cristãos, entre os quais numerosos leigos que se 
santificaram nas condições ordinárias da vida. É hora de propor de 
novo a todos, com convicção, esta «medida alta» da vida cristã 
ordinária: toda a vida da comunidade eclesial e das famílias cristãs 
deve apontar nesta direcção. Mas é claro também que os percursos da 
santidade são pessoais e exigem uma verdadeira e própria pedagogia 
da santidade, capaz de se adaptar ao ritmo dos indivíduos; deverá 
integrar as riquezas da proposta lançada a todos com as formas 
tradicionais de ajuda pessoal e de grupo e as formas mais recentes 
oferecidas pelas associações e movimentos reconhecidos pela Igreja.  
 

Cântico: Foram tirados do meio dos homens como primícias de Deus e do Cordeiro. 

Seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. 

 

VII. A JERUSALÉM CELESTE E A JERUSALÉM TERRESTRE 

Leitura Bíblica: Is. 66, 10-14. 

Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. 
Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. 
Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações, 
podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala 
o Senhor: «Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza 
das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito 
serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que 
anima o seu filho, também Eu vos confortarei: em Jerusalém sereis 
consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a 
verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor 
manifestar-se-á aos seus servos e a sua ira aos seus inimigos». 
 

Texto catequético: Das Catequeses de São Cirilo de Jerusalém séc. IV. 

Igreja «Católica»: este é o nome próprio desta santa mãe de todos 
nós; ela é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de 
Deus (porque está escrito: Cristo amou a Igreja e entregou-Se por ela, e 
tudo o que se segue), e é também a figura e imitação da Jerusalém do 
alto, que é livre e mãe de todos nós, que, tendo sido anteriormente estéril, 
é agora mãe de numerosa descendência. 
Na verdade, tendo repudiado a primeira, Deus constituiu na segunda, 
isto é, na Igreja Católica, como diz São Paulo, primeiro apóstolos, em 
segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois os que têm o dom 
dos milagres, o dom de curar, de prestar assistência, de governar e de falar 
várias línguas, e toda a espécie de virtudes: a sabedoria e a inteligência, 
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a temperança e a justiça, a misericórdia e a benevolência e uma 
paciência insuperável nas perseguições. 
Esta Igreja, em tempo de perseguição e angústia, com as armas da 
justiça à direita e à esquerda, através da glória e da ignomínia, coroou os 
santos mártires com as mais diversas e variadas flores do sofrimento; 
mas agora, em tempo de paz, pela graça de Deus, recebe as devidas 
honras dos reis, dos homens constituídos em dignidade e de toda a 
classe e grupo de homens. E enquanto os reis dos povos espalhados 
pelo mundo têm o seu poder limitado a certas regiões e fronteiras, a 
santa Igreja Católica é a única que possui um poder sem limites em 
toda a terra. Assim está escrito: Deus estabeleceu a paz como limite das 
suas fronteiras. 
Nesta santa Igreja Católica, instruídos pelos seus ensinamentos e leis 
de salvação, alcançaremos o reino dos Céus e teremos como herança 
a vida eterna; e para a podermos alcançar do Senhor, estamos 
dispostos a tudo suportar neste mundo. Não é pouco o que 
esperamos; a finalidade da nossa luta é alcançar a vida eterna. Por 
isso na profissão de fé aprendemos que, depois do artigo: [Creio] na 
ressurreição da carne, isto é, dos mortos, devemos acreditar também na 
vida eterna, que é a esperança dos cristãos em todos os seus combates. 
Por conseguinte, a vida verdadeira e autêntica é o Pai, que, como 
uma fonte derrama sobre todos nós os dons celestes, por intermédio 
do Filho, no Espírito Santo. É a sua bondade infinita que comunica 
aos homens os bens verdadeiros da vida eterna. 
 

Cântico: Aleluia, a salvação, a glória e o poder ao nosso Deus (LH: Vésperas II, 

Cântico).  

 

IX. POR CRISTO, AO PAI, NO ESPÍRITO SANTO 

Leitura Bíblica: Col 1, 12-20.  

E, cheios de alegria, deis graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar 
parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das 
trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual 
temos a redenção, o perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus 
invisível, o Primogénito de toda a criatura; Porque n’Ele foram criadas todas 
as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e Dominações, 
Principados e Potestades: por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é anterior a 
todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu 
corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos; em tudo Ele tem 
o primeiro lugar. Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude e por 
Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo 
sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos céus. 
 

Texto catequético: De uma Carta de São Fulgêncio de Ruspas, séc. VI 

Na conclusão das nossas orações, dizemos: «Por Nosso Senhor Jesus Cristo 
vosso Filho»; e nunca dizemos: «Pelo Espírito Santo». Esta prática universal 
da Igreja tem a sua explicação naquele mistério, segundo o qual, o Mediador 
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entre Deus e os homens é Jesus Cristo homem, sacerdote eterno segundo a ordem de 
Melquisedec, que entrou de uma vez para sempre pelo seu próprio Sangue no 
santuário, não no que foi construído pela mão dos homens e que era figura do 
verdadeiro, mas no próprio Céu, onde está sentado à direita de Deus e intercede por 
nós. 
Considerando este ofício sacerdotal de Cristo, o Apóstolo afirma: Por meio 
d'Ele oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu 
nome. Por Ele oferecemos um sacrifício de louvor e oração, uma vez que 
fomos reconciliados pela sua morte quando éramos ainda inimigos. Por 
meio de Cristo, que Se ofereceu em sacrifício por nós, pode o nosso 
sacrifício ser agradável aos olhos de Deus. Por isso nos exorta São Pedro: 
Como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para constituirdes 
um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, que serão agradáveis a 
Deus por Jesus Cristo. Esta é a razão por que dizemos a Deus Pai: «Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo». 
Quando se menciona o sacerdócio de Cristo, necessariamente se põe em 
evidência o mistério da Encarnação, pelo qual o Filho de Deus, que era de 
condição divina, Se aniquilou a Si próprio tomando a condição de servo, isto é, Se 
humilhou, obedecendo até à morte, e Se tornou por Um pouco inferior aos anjos, 
permanecendo não obstante na sua divindade igual ao Pai. Permanecendo 
igual ao Pai, o Filho tornou-Se por um pouco inferior aos anjos, na medida 
em que Se fez semelhante aos homens. Humilhou-Se quando Se aniquilou a 
Si próprio tomando a condição de servo. A humilhação de Cristo é o seu 
aniquilamento; e o seu aniquilamento não é senão o acto de assumir a 
condição de servo. 
Portanto, Cristo, permanecendo na sua condição divina, é o Unigénito de 
Deus, a quem oferecemos como ao Pai os sacrifícios; e tomando a condição 
de servo, tornou-Se sacerdote, para que, por meio d'Ele, possamos oferecer 
um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não poderíamos oferecer o sacrifício 
a Deus, se Cristo não Se tivesse oferecido em sacrifício por nós: é n'Ele que a 
natureza do género humano se torna um verdadeiro e salutar sacrifício. De 
facto, quando dizemos que as nossas orações são oferecidas por Nosso 
Senhor, eterno sacerdote, reconhecemos n'Ele a verdadeira carne da nossa 
natureza, como diz o Apóstolo: Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os 
homens, é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer 
dons e sacrifícios pelos pecados. Por isso, quando dizemos: «Vosso Filho», e 
acrescentamos: «Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo», 
comemoramos a unidade de natureza que têm o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo, e proclamamos que o mesmo Senhor Jesus Cristo, que exerce em 
nosso favor a função sacerdotal, é também por natureza igual ao Pai e ao 
Espírito Santo. 

 

Cântico: Pai, Filho, Espírito Santo ou Glória ao Pai que nos criou ou Glória a ti, Jesus 

Cristo. 
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ORAÇÃO DE LOUVOR: Da Homilia de São Cirilo de Alexandria no Concílio de Éfeso, séc. 

V. 

Contemplo esta assembleia de homens santos, alegres e exultantes, 
que, convidados pela santa e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, 
aqui acorreram prontamente. [Por isso, embora eu estivesse oprimido por 
uma grande tristeza, este espectáculo de santos padres enche-me de alegria.] 
Vemos realizadas nesta reunião  
aquelas formosas palavras do salmista David:  
Oh como é bom e agradável o convívio dos irmãos! 
 
Nós Vos saudamos, ó mística e santa Trindade,  
que nos reunistes a todos nós [nesta igreja de Santa Maria, Mãe de Deus]. 
Nós Vos saudamos, ó Maria, Mãe de Deus,  
venerando tesouro de toda a terra,  
lâmpada inextinguível,  
coroa da virgindade,  
ceptro da doutrina verdadeira,  
templo indestrutível,  
morada d’Aquele que nenhum lugar pode conter,  
Mãe e Virgem,  
por meio da qual nos santos Evangelhos é chamado bendito O que vem em 
nome do Senhor. 
 
Nós Vos saudamos, ó Maria,  
que trouxestes no vosso seio virginal Aquele que é imenso e infinito;  
por Vós, a santa Trindade é glorificada e adorada;  
por Vós, a cruz preciosa é adorada no mundo inteiro;  
por Vós, o Céu exulta;  
por Vós, alegram-se os Anjos e os Arcanjos;  
por Vós, são postos em fuga os demónios;  
por Vós, o diabo tentador foi precipitado do Céu; 
por Vós, a criatura decaída é elevada ao Céu;  
por Vós, todo o género humano,  
sujeito à insensatez da idolatria,  
chega ao conhecimento da verdade;  
por Vós, o santo Baptismo purifica os crentes;  
por Vós, nos vem o óleo da alegria;  
por Vós, são fundadas as Igrejas em toda a terra;  
por Vós, os povos são conduzidos à penitência. 
 
E que mais hei-de dizer?  
Por Vós, o Filho Unigénito de Deus  
iluminou aqueles que jaziam nas trevas e na sombra da morte;  
por Vós, os Profetas anunciaram as coisas futuras; 
por Vós, os Apóstolos pregaram aos povos a salvação;  
por Vós, os mortos são ressuscitados;  
por Vós, reinam os reis em nome da santa Trindade. 
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Quem de entre os homens é capaz de celebrar dignamente os louvores de 
Maria?  
Ela é mãe e virgem:  
oh realidade admirável,  
oh surpreendente maravilha!  
Quem alguma vez ouviu dizer  
que o construtor fosse impedido de habitar no templo que ele próprio 
construiu?  
Quem poderá considerar ignomínia  
o facto de tomar a própria serva como sua mãe? 
 
Vede como tudo exulta de alegria;  
queira Deus que todos nós reverenciemos e adoremos a Unidade,  
que em santo temor veneremos a indivisível Trindade,  
ao celebrarmos os louvores da sempre Virgem Maria,  
templo santo de Deus,  
que é seu Filho e Esposo imaculado.  
A Ele a glória pelos séculos dos séculos.  
Amen. 
 

BÊNÇÃO FINAL  

DESPEDIDA 

 

 


