GUIAO DA FESTA DAS BEM-AVENTURANÇAS
28.01.2012

I. RITOS INICIAIS
Saudação Inicial

Clara

As Bem-aventuranças são a forma perfeita que Jesus encontrou
para falar do que temos de ser e de fazer para partilhar com Ele a alegria
eterna no Reino dos Céus.
Certo que se trata de uma proposta radical, fora de série e fora das
promessas de felicidade que nos propõe a sociedade.
A nossa vida é um convite permanente a amar a Deus e aos irmãos,
de coração sincero e generoso, mas porque queremos tornar-nos
verdadeiros discípulos de Jesus.
De pé, iniciemos a nossa celebração cantando com alegria.
♫ Cântico de entrada: “ Felizes os que amam o Senhor…..”
Saudação do Presidente

Presidente

♫ Acto penitencial –( Cantado) “Senhor, tem piedade de nós
Somos o teu povo pecador…”
Glória
II. . LITURGIA DA PALAVRA

Clara

Paula

Vir à Eucaristia é, num primeiro momento, o grande encontro com a
Palavra que aprendemos a escutar e compreender; dispostos a fazer
destes textos alimento para a nossa Fé, ouçamos:
Leitura: Deut 18, 15-20
Salmo responsorial –( Cantado pelo coro)
♫ Aclamação ao Evangelho –( Coro)

Presidente

Evangelho: Mt 5, 1-12
Homilia
III. PROFISSÃO DE FÉ
Credo

Oração dos Fiéis
Com um coração Humilde, a exemplo de João Baptista, peçamos ao
Senhor o Espírito das Bem-Aventuranças dizendo:
Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Micas

Elisa

Micas

Elisa

Micas

Elisa

1º - Para que os Bispos, sacerdotes e diáconos vivam segundo as
bem-aventuranças e as anunciem como um caminho de alegria e salvação.
Oremos Irmãos
2º - Para que os nossos governantes se inspirem no Evangelho de
Cristo e defendam os direitos dos mais pobres, oprimidos e sacrificados.
Oremos Irmãos
3º - Para que todos os cristãos sejam misericordiosos, puros de
coração, humildes e, construtores da paz.
Oremos Irmãos
4º - Para que os que são perseguidos por defenderem a sua fé em
Jesus Vivo tenham a força e valentia dos mártires.
Oremos Irmãos
5º - Por todos nós aqui presentes, para que saibamos reconhecer que
Jesus é o caminho que nos leva à verdadeira felicidade.
Oremos Irmãos
6º - Por aqueles que connosco professaram a Fé no ano passado e
que aqui não se encontram, para que a Luz de Cristo os continue a iluminar e
os leve a sentir a alegria do Amor de Deus.
Oremos Irmãos

IV. LITURGIA EUCARÍSTICA
♫ Ofertório – (Cântico - opção do grupo coral)
Irmã Luísa

Ofertório
O mundo precisa de descobrir o código da felicidade que Jesus
anunciou à multidão naquele dia junto dos seus discípulos, na montanha..
As Bem-aventuranças são a proposta de um código que nos leva a essa
felicidade. Também nós hoje, apresentamos a este nosso Deus desafiador,
os dons que nos farão seguir a sua proposta.
1.
FELIZES OS POBRES [Barro]
Somos pobres e estamos disponíveis diante de Deus como o barro nas
mãos do oleiro. Vasos vazios que só Cristo pode moldar e encher.
Ele é a nossa riqueza!

2.
FELIZES OS QUE CHORAM [Sorriso]
No sofrimento voltamo-nos para Deus com lágrimas nos olhos, mas
com a confiança de um menino que olha para o seu Pai. Deus é Pai, é Amigo e
do sofrimento pode fazer surgir a alegria, da tristeza pode fazer surgir uma vida
feliz.
3.
FELIZES OS QUE TÊM FOME E SEDE [Pão e Uvas]
Temos consciência da dignidade de toda a pessoa humana e
descobrimos a urgência da Festa da Vida. Todos devem ter lugar na mesa e o
pão chegará para todos sem que ninguém passe fome.
4.
FELIZES OS MISERICORDIOSOS [Saco de serapilheira]
Ser misericordioso é promover os valores do serviço fraterno, com uma
preferência especial pelos mais pobres e humildes.
Com este nosso saco estamos dispostos a continuar os gestos de
Jesus de Nazaré.
5.
FELIZES OS PUROS DO CORAÇÃO [Espelho]
Queremos ter também um olhar límpido, um coração puro para nos
vermos a nós próprios com olhos novos, para nunca olhar para o outro como
se fosse um objecto, para vermos na natureza as pegadas de Deus.
6.
FELIZES OS CONSTRUTORES DA PAZ [Pomba na gaiola]
É grande a nossa tarefa de construir a paz inspirada nos valores da
justiça, liberdade, fraternidade e diálogo, que este símbolo universal seja sinal
da nossa paz pessoal.
♫ Santo
Ritos da Comunhão
♫ Pai-Nosso -

(Cantado) “Todo o mundo é um hino de glória”….

♫ Abraço da Paz - (Opção do grupo coral)

♫ Comunhão – (Opção do grupo coral)

Acção de Graças
Clara

Catequistas
e meninos

Queridos Jovens, esta celebração teve como mote um desafio
grande, uma proposta radical, uma outra voz contrária à do mundo que nos
rodeia. Temos de estar convictos do que queremos, temos de saber com
certeza para onde vamos… precisamos de muita coragem… precisamos,
enfim, de ser jovens destemidos… apresentai, então, a esta comunidade o
grito da vossa esperança
PRECISAMOS

DE UM EXÉRCITO PACÍFICO E UNIDO QUE ACREDITE
no valor das pequenas coisas.
DE GENTE QUE FAÇA HISTÓRIA
e não se deixe arrastar pelos factos.
DE MAIS CORAÇÕES DESARMADOS,
num mundo cheio de guerra.
DE PESSOAS MANSAS,
num mundo cheio de violência.
DE ESPÍRITOS FORTES,
num século de mediocridade.
DE MAIS TRABALHADORES,
e de menos gente que critique.
DE GENTE CORAJOSA PARA FAZER ALGO.
Não precisamos de gente que só saiba dizer:
‘’É impossível’’.
DE GENTE ACENANDO ESPERANÇA
e de menos frustrados respirando desânimo.
DE AMIGOS QUE ARREGACEM AS MANGAS CONNOSCO
e menos gente que só aponte defeitos.
DE GENTE QUE ACENDA UM FÓSFORO,
em vez de maldizer a escuridão.
R. Schneider

V. RITOS FINAIS
Entrega dos Diplomas
Clara

Hoje viestes assumir perante a comunidade que quereis viver
segundo as Bem-Aventuranças. Mais importante que os diplomas que ides
receber agora, é guardar estas palavras no vosso coração e torná-las todos
os dias uma realidade.

Recebam as Bem-Aventuranças de Jesus Cristo Nosso Senhor
e façam delas o caminho da vossa felicidade.
Presidente

[O presidente entrega os diplomas]
Jovens: Ámen.
♫ Cântico final – “Dá-nos um coração grande para amar”…

