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Comentário Inicial 
 

Luz que vem de Deus/ Divina fonte de amor 

Cuidou de mim e me amou 

E de calor me envolveu 

Levo seu sinal/ No mais profundo de mim 

É bom viver sendo assim/ Iluminado por Deus 

 

Já de manhã cedo ele está/ Na minha mente e me faz 

Pensar na vida e no céu/ Mora no meu peito e me diz 

Que se eu quiser ser feliz/ É só viver sem ter véus 

Caros irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos novamente ao redor das santas 

mesas da Palavra e da Eucaristia, onde o Cristo se dá a nós como alimento. 

Sem dúvida, todos nós temos muitas razões para agradecer a Deus neste dia. O 

Senhor é bom e enche a nossa vida de sua presença. Contudo, hoje temos um motivo a 

mais para nos alegrar: nossa Igreja ganha três novos diácono, nossos irmãos Emanuel 

Elisclibe da Silva, Rafael Pavão Souza e Wederson Francisco Cavancanti, Religiosos 

Missionário do Sagrado Coração, que serão ordenados para o serviço do Povo de Deus. 

Uma vez ordenados, eles poderão “administrar o Batismo, guardar e distribuir a 

Eucaristia, assistir e abençoar o Matrimônio em nome da Igreja, levar a Eucaristia aos 

enfermos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e animar o povo, presidir a oração 

dos fiéis e dirigir os ritos dos funerais.”. 

A respeito dos diáconos, um cristão desconhecido dos primeiros tempos da Igreja 

escreveu estas palavras, lembrando-lhes as palavras de Jesus que ouviremos hoje: 

“Quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Portanto, é preciso que 

também vocês, diáconos, façam o mesmo: se o ministério de vocês exigir, vocês 

também devem dar a vida. Se o Senhor do céu e da terra se fez nosso servidor e tudo 

sofreu e suportou por nós, quanto mais deveremos fazer pelos irmãos, nós que somos 

seus imitadores, chamados a ocupar o lugar do Cristo” 

Rezemos, para que estes nosso irmãos possam ser fiéis no mistério que hoje 

receberão e façam de suas vidas um prolongamento da Eucaristia que agora iniciamos. 

Em pé, cantemos: 

 

CANTO DE ENTRADA 

 
Assembleia dos chamados 

Escolhidos aos ministérios 

Em missão pela trindade 

Coração deste mistério 
Em águas mais profundas 

Vamos lançar as nossas redes 

E sem mais descansar 

Saciaremos nossa sede 

De sermos uma igreja 

Toda ministerial 

Na graça recebida 

Junto à fonte batismal 

Assembleia dos chamados 

Escolhidos aos ministérios 

Em missão pela trindade 

Coração deste mistério 



Formamos um só corpo 

Vocacionado à santidade 

Diversos nos carismas 

Mas a serviço da unidade 

Doando a nossa vida 

Em favor da humanidade 

Discípulos do mestre 

Vida entregue, oblação 

Assembleia dos chamados 

Escolhidos aos ministérios 

Em missão pela trindade 

Coração deste mistério 

A graça recebida 

No sacramento do batismo 

Nos faz seguir Jesus 

Povo fiel, ressuscitado 

Fazendo-nos ao largo 

Sempre ousando mais além 

Surpresa do amor 

Que nos convoca uma vez mais 

Assembleia dos chamados 

Escolhidos aos ministérios 

Em missão pela trindade 

Coração deste mistério 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATO PENITECIAL 

 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison 

 

Christe, christe, christe christe 

Christe, christe, christe eléison 

 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Kyrie, kyrie, kyrie eléison 
 

 

GLÓRIA 

 
Glória, glória a Deus, nas alturas. 

Glória, glória a Deus, e paz na terra. 

Aos homens por ele amados. Glória, glória a Deus. (2x) 

 

Senhor Deus, Rei dos Céus Deus Pai todo Poderoso. 

Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. 

Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. 

Nós vos damos graças por vossa imensa glória. 

 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 

Filho de Deus, nosso Pai. 

Vós que tirais o pecado do mundo: 

Tende piedade de nós. 

 

Vós que tirais o pecado do mundo: 

Acolhei a nossa súplica. 

Vós que estais à direita do Pai: 

Tende piedade de nós. 

 

Oração do dia 

 

Deus todo-poderoso, 

pelas preces de São José, 

a quem confiastes as primícias da Igreja, 

concedei que ela possa levar à plenitude 

os mistérios da salvação. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia da Palavra 
 

A palavra do Senhor quando chegou 

Desinstalou meu coração. 

Ao chegar desafiou-me a exigir 

Uma resposta de sim ou não. 

 

É fácil dizer sim 

É fácil dizer não 

Mas dói depois do sim, e dói depois do não 

A palavra do Senhor 

Depois que ela passou, nada mais 

Será do jeito que já foi. A palavra do Senhor 

Depois que ela passou, nada mais 

Será do jeito que já foi. 

Primeira Leitura (Samuel 7,4-5a.12-14a.16) 
 

O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. (Lc 1,32) 

Leitura do Segundo Livro de Samuel. 

 

Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Nató nestes termos: "Vai dizer ao meu 

servo Davi: `Assim fala o Senhor: Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com 

teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será 

ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono 

real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão 

estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre'". 

Palavra do Senhor. 

 

Salmo Responsorial (Sl 88 (89)) 

 

R. Eis que a sua descendência durará eternamente. 

Â Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, * 

de geração em geração eu cantarei vossa verdade! 

Porque dissestes: "O amor é garantido para sempre!" * 

E a vossa lealdade é tão firme como os céus. R. 

 

"Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito, * 

e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. 

Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, * 

de geração em geração garantirei o teu reinado!" R. 

 

Ele, então, me invocará: `Â Senhor,vós sois meu Pai, * 

sois meu Deus, sois meu Rochedo onde encontro a salvação!' 

Guardarei eternamente para ele a minha graça * 

e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel. R. 



Segunda Leitura (Romanos 4,13.16-18.22) 

Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na fé. 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 

 

Irmãos: Não foi por causa da Lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus 

prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. É em virtude da fé 

que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom 

gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, 

tanto para a descendência que se apega à Lei, quanto para a que se apóia somente na fé 

de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: "Eu fiz de ti pai de muitos 

povos". Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos 

e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na 

esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: "Assim 

será a tua posteridade". Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. 

Palavra do Senhor. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
Buscai primeiro o reino de Deus 

E a sua justiça 

Todas as coisas vos serão acrescentadas 

Aleluia-, aleluia 

Buscai primeiro o reino de Deus (aleluia) 

E a sua justiça (aleluia) 

Todas as coisas vos serão acrescentadas (aleluia) 

Aleluia-, aleluia (aleluia) 

Não só de pão o homem viverá (aleluia) 

Mas de toda palavra (aleluia) 

Que procede da boca de Deus (aleluia) 

Aleluia-, aleluia (aleluia) 

Não só de pão o homem viverá (aleluia) 

Mas de toda palavra (aleluia) 

Que procede da boca de Deus (aleluia) 

Aleluia-, aleluia (aleluia) 

Buscai primeiro o reino de Deus (aleluia) 

E a sua justiça (aleluia) 

Todas as coisas vos serão acrescentadas (aleluia) 

Aleluia-, aleluia (aleluia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelho (Mt 1,16.18-21.24ª) 
José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. 

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 

 

Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A 

origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a 

José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu 

marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 

Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe 

disse: "José, Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque 

ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome 

de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados". Quando acordou, José fez 

conforme o anjo do Senhor havia mandado. 

 

Palavra da Salvação. 

 
Proclamado o Evangelho, o Diácono, com reverência, recoloca o livro sobre o altar, onde permanece até 

que seja entregue aos Ordenados. 

 

Começa, então, a Ordenação dos Diáconos. 

O Bispo aproxima-se da cadeira preparada para a Ordenação e é feita a apresentação dos candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ORDENAÇÃO 

 
Comentarista: Irmãos e irmãs, neste momento inicia-se o Rito de Ordenação. Os 

candidatos Emanuel Elisclibe da Silva, Rafael Pavão Souza e Wederson Francisco 

Cavalcanti serão chamados pelo nome; em seguida, o Superior Provincial, padre 

Edvaldo Rosa de Mendonça, pedirá ao Bispo que os ordene para a função de Diáconos.  

 
Ametur Ubique Terrarum, 

Cor Jesu Sacratissimun, 

in Aeternum. 

Eleição dos candidatos 
 
O Diácono chama os Ordinandos: 

Queiram aproximar-se os que vão ser ordenado Diácono. 
 
E logo os chama um por um, pelo nome. E cada um responde: Presente! 

E se aproxima do Bispo, fazendo-lhe uma reverência. 

 

Emanuel 

Rafael 

Wederson 

 
O Superior Provincial diz: 

Reverendíssimo Pai, 

a Santa Mãe Igreja pede 

que ordenes para a função de Diácono 

estes nossos irmãos. 
 
O Bispo interroga: 

Podes dizer-me se eles são digno deste ministério? 
 

O Superior Provincial: 

Tendo interrogado o povo de Deus 

e ouvido os responsáveis, 

dou testemunho de que ele foi considerado digno. 
 
O Bispo: 

Com o auxílio de Deus 

e de Jesus Cristo, nosso Salvador; 

escolhemos estes nossos irmãos 

para a Ordem do Diaconado. 
 
Todos: 

GRAÇAS A DEUS! 

 

 

Homilia 

 



Propósito dos Eleitos 

 
Comentarista: Agora, o Bispo interrogará os eleitos sobre sua disposição para a 

admissão à Ordem dos Diáconos e manifestaram sua obediência à Igreja.  

 
Tudo por causa de um grande amor! 

Tudo por causa de um grande amor! 

Tudo/ Tudo/ Por causa 

De um grande amor!/ Por causa 

De um grande amor! 

Propósito dos Eleitos 
Terminada a homilia, somente os Eleitos se levantam e colocam-se diante do Bispo, que o interroga a todos juntos: 

 

Caros filhos, 

antes de serdes admitidos à Ordem do Diaconado, 

é necessário que manifesteis, perante todo o povo, 

o vosso desejo de assumir este ministério. 

 

Quereis, pois, ser consagrado ao serviço da Igreja, 

mediante a imposição de minhas mãos 

e a graça do Espírito Santo? 

 

Os Eleitos respondem juntos: Quero 

 
O Bispo: 

Queres desempenhar, com humildade e amor, 

o ministério dos Diáconos 

como colaboradores da Ordem sacerdotal, 

para o bem do povo cristão?  

 

Os Eleito: Quero. 
 
O Bispo: 

Quereis guardar o mistério da fé, 

como diz o Apóstolo, 

com a consciência pura, 

e proclamar esta mesma fé, através de palavras e atos, 

conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? 
 

Os Eleitos: Quero. 
 

O Bispo: 

Vós, que estais prontos para abraçar o celibato, 

em sinal do teu coração consagrado ao Cristo Senhor, 

queres guardar para sempre o celibato 

por amor do Reino dos céus, 

a serviço de Deus e da humanidade? 

 

O Eleito: Quero. 
 

 

 



O Bispo: 

Vós todos, quereis, de acordo com o vosso estado, 

perseverar e progredir no espírito de oração 

e, neste mesmo espírito, segundo vossas condições, 

realizar fielmente a Liturgia das Horas 

com o povo de Deus, em seu favor e pelo mundo inteiro? 
 

O Eleito: Quero. 
 
O Bispo: 

Queres, imitar sempre, na tua vida, 

o exemplo de Cristo, 

de cujo Corpo e Sangue estareis a serviço? 
 

Os Eleitos: Quero, com a Graça de Deus! 

 
O Bispo: 

Prometes respeito e obediência ao Bispo diocesano 

e ao teu legítimo Superior? 

 

O Eleito: Prometo. 
 

O Bispo conclui: 

Deus, que te inspirou este bom propósito, 

te conduza sempre mais à perfeição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ladainha 

 
Todos se levantam. O Bispo, de pé, sem mitra e de mãos postas, voltado para o povo, convida: 

Roguemos, irmãos e irmãs, 

a Deus Pai todo-poderoso 

que derrame com bondade sua benção 

sobre estes seus servos, 

chamados à Ordem do Diaconado. 

 
Então os eleitos se prostram, e canta-se a ladainha, à qual todos respondem; nos domingos e no Tempo pascal, todos permanecem de 

pé; nos outros dias de joelho. 

 

Kyrie, Eléison. Kyrie, Eléison. 

Christe, Eléison. Christe, Eléison. 

Kyrie, Eléison. Kyrie, Eléison. 

  

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 

São Miguel e os Santos Anjos, rogai por nós. 

Santos Patriarcas e Profetas,  rogai por nós. 

São João Batista, intercedei por nós. 

  

São José, esposo de Maria, rogai por nós. 

São Pedro e São Paulo, rogai por nós. 

Santos Apóstolos do Senhor, rogai por nós. 

Santa Maria Madalena, intercedei por nós. 

  

Santo Estevão e São Lourenço, rogai por nós. 

Santa Águeda e Santa Inês, rogai por nós. 

Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. 

Santo Inácio de Antioquia, intercedei por nós. 

  

São Gregório e São Basílio, rogai por nós. 

Santo Ambrósio e Santo Agostinho, rogai por nós. 

São João Crisóstomo, rogai por nós. 

Santo Atanásio, intercedei por nós. 

  

Santo Antônio do Deserto, rogai por nós. 

São Bento e Santa Escolástica, rogai por nós. 

Santa Clara e Santa Rita, rogai por nós. 

São Bernardo e São Bruno intercedei por nós. 

  

São Francisco de Assis, rogai por nós. 

São Domingos de Gusmão  rogai por nós. 

São Pedro Nolasco, rogai por nós. 

São Francisco de Paula, intercedei por nós. 

  

Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. 

Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. 



Santo Antônio de Pádua,  rogai por nós. 

São João Maria Vianney, intercedei por nós. 

  

Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós 

Santa Margarida Maria, rogai por nós 

Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. 

São João XXIII, Intercedei por nós. 

  

Santo Paulo VI, rogai por nós 

Santo Oscar Romero, rogai por nós 

Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós 

Santa Dulce dos Pobres,  

  

Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, rogai por nós. 

Santa Paulina, rogai por nós. 

São José de Anchieta rogai por nós 

Beata Nhá Chica, intercedei por nós. 

  

Beato Padre Donizete rogai por nós. 

Beata Benigna Cardoso rogai por nós. 

Beata Chiara Luce rogai por nós 

Beato Pedro Daswa intercedei por nós. 

  

Beato Pedro To Rot  rogai por nós. 

Beato José Maria Gran rogai por nós. 

Beato Antônio Arribas rogai por nós 

Beatos Martíres MSC intercedei por nós. 

  

Todos os Santos e Santas de Deus, intercedei por nós. 

  

Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. 

Para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor. 

Para que nos livreis de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. 

Para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor. 

  

Pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. 

Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. 

Pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. 

Apesar dos nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. 

  

Para que vos digneis conduzir e proteger a vossa Igreja, ouvi-nos, Senhor. 

Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o 

Papa, os Bispos e todo clero, ouvi-nos, Senhor. 

  

Para que vos digneis abençoar estes Eleitos, ouvi-nos, Senhor. 

 

Para que vos digneis abençoar e santificar estes Eleitos, ouvi-nos, Senhor. 

  

Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar 

estes Eleitos, ouvi-nos, Senhor. 



  

Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a 

verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor. 

  

Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a 

todos os que sofrem tribulações, ouvi-nos, Senhor. 

  

Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no 

vosso santo serviço,  ouvi-nos, Senhor. 

  

Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. 

  

Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. 

 
Terminada a ladainha, o Bispos diz, de mãos estendidas: 

 

Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas 

e acompanhai com vosso auxílio 

o que será feito por nosso ministério; 

santificai, com vossa benção, estes nossos irmãos 

que julgamos apto para o serviço dos santos ministérios. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imposição das mãos e Prece de Ordenação 

 

Comentarista: Através do gesto da imposição das mãos e da Prece de Ordenação o 

Bispo pede a Deus que derrame seu Espírito sobre os que estão sendo ordenados. Ao 

final da Prece realizada pelo Bispo, serão Diáconos da Igreja. Acompanhamos este 

momento em silêncio e oração. 
Os eleitos se levantam; cada um deles se ajoelha, sucessivamente, diante do Bispo, que permanece de pé diante da cátedra, com a 

mitra./ O Bispo impõe as mãos sobre a cabeça de cada um, em silêncio. 

Tendo os eleitos ajoelhados diante de si, o Bispo, sem mitra, diz, de mãos estendidas, a Prece de Ordenação. 

 

Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus todo-poderoso, fonte de todas as graças, 

que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável 

em vós mesmo, tudo renovais e, dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, 

por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 

concedeis a cada momento o que mais nos convém. 

Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros fazeis crescer com 

admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o Corpo de Cristo, a vossa Igreja. Para 

edificação do novo tempo, constituístes três ordens de ministros para servirem ao vosso 

nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. 

Assim, no início da Igreja, os Apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito 

Santo, escolheram sete homens de bem para ajudá-los nos serviço diário, confiando-lhes 

a distribuição dos alimentos, pela oração e imposição das mãos a fim de que eles 

próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. 

Olhai também com bondade, Senhor, este vosso servo que consagramos como 

Diácono para o serviço do vosso altar.  

Enviai sobre ele, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que o fortaleça com 

os sete dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. 

Resplandeçam neles as virtudes evangélicas: o amor sincero, a solicitude para 

com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma 

vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o 

exemplo de sua vida desperte a imitação de vosso povo e, guiando-se por uma 

consciência reta, permaneça firme e estável no Cristo. 

Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para 

servir, possa reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

Todos cantam: Amém! Amém! Amém! 



Terminada a Prece de Ordenação, todos se sentam. O Bispo põe a mitra. Os ordenados se levantam e alguns Diáconos e outros 

ministros impõem a estola diaconal a cada um deles e lhes vestem a dalmática. 

 

Comentarista: Terminada a oração, os novos Diáconos recebem as vestes do seu 

ministério: a Estola e a Dalmática. Em seguida, será entregue a eles, pelas mãos do 

Bispo o livro dos Evangelhos. 

 

CANTO PARA IMPOSIÇÃO DOS PARAMENTOS 

 
Um dia, como qualquer outro dia 

O Senhor me criou para uma grande missão 

Um jovem, como qualquer outro jovem 

O Senhor me chamou para uma grande missão 

 

Eu nada sabia, eu nada entendia 

Eu nada previa de uma grande missão 

Eu me encantei, me apaixonei 

O barco larguei por uma grande missão 

 

Eu disse sim, ó Senhor 

Eu disse sim por amor 

Pronto pra ir eu estou para uma grande missão 

 

Eu disse sim, ó Senhor 

Eu disse sim por amor 

Pronto pra ir eu estou para uma nova missão 

 

Um mundo, como qualquer outro mundo 

O Senhor me elegeu para uma grande missão 

Um povo, como qualquer outro povo 

O Senhor me enviou para uma grande missão 

 

Eu não resisti, eu quase morri 

Chorei e sorri por uma grande missão 

A vida arrisquei, eu tudo deixei 

E a cruz carreguei por uma grande missão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega do livro dos Evangelhos 

 
Os ordenados, com as vestes diaconais, aproximam-se do Bispo e ajoelham-se diante dele, o Bispo entrega a cada um o livro dos 

Evangelhos, dizendo: 

Recebe o Evangelho de Cristo, 

do qual foste constituído mensageiro; 

transforma em fé viva o que leres, 

ensina aquilo que creres 

e procura realizar o que ensinares. 

 

Por fim, o Bispo acolhe a cada um para o abraço da paz, dizendo: A paz esteja contigo. 

O Ordenado responde: O amor de Cristo nos uniu. 

 
Os diáconos presentes, ou ao menos alguns deles, fazem o mesmo. 

 
Chamados e atraídos pelo coração de Jesus. 

Queremos ser na terra sinal de sua luz,  

Anunciando o seu amor a cada irmão 

Que encontrarmos no caminho, na missão. 

 

Somos Missionários do Sagrado Coração,  

Anunciamos o Evangelho do amor e do perdão 

Que brota do coração de Nosso Senhor. 

Missionários do Sagrado Coração. 

             

Com o Padre Chevalier queremos apontar 

Para o mundo um coração capaz de nos salvar. 

Que revela o amor bondoso de Deus  

E acolhe com carinho os filhos Seus 

Unidos a Maria, nossa querida mãe,  

Que nos pede a cada dia, dizer sim ao teu Jesus. 

Vossa proteção  recorremos Mãe de Deus 

 Intercedei ao Pai por cada filho Teu. 

 

Com zelo e caridade para com nossos irmãos 

Que sofrem ameaçados, sem abrigo e sem pão. 

Concedei- nos Pai, coragem na missão 

De viver conforme o Sagrado Coração 
 

Segue-se o rito da Missa, como de costume. Diz-se a Profissão de fé, conforme as rubricas; omitem-se as Preces 

Comunitárias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Liturgia Eucarística 

 
OFERENDAS 

 
Noite e dia, longas madrugadas 

E a semente espera 

E o milagre antigo e sempre novo 

Fecunda toda a terra 

Do grão morto e pisado, a vida nascerá 

Na mesa, eis o pão 

 

Abençoa, oh! Senhor 

Nossa oferta, dai-nos tua paz 

E a unidade no teu corpo 

Que se consuma também por nós 

 

Nossas vinhas, com o sol aberto 

Já estão florindo 

E o orvalho, no silêncio toca, os primeiros frutos 

E as cores são mais vivas 

Acendem os grãos maduros 

Na mesa, eis o vinho 

 

SANTO 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Céus e Terra 

Proclamam vossa glória 

Hosana nas alturas 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Bendito que vem 

Em nome do senhor 

Hosana nas alturas 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Santo, santo 

Santo é o senhor 

Santo é o senhor (santo é o senhor) 

Santo é o senhor (santo é o senhor) 

Santo é o senhor (santo é o senhor) 

 

 

 

 



CORDEIRO 

Agnus Dei Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis Miserere nobis Agnus Dei Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis Miserere nobis Agnus Dei Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem Dona nobis pacem Pacem 
 

COMUNHÃO I  

Vamos todos louvar juntos o mistério de amor 

Pois o preço deste mundo foi o sangue redentor 

Recebido de maria que nos deu o salvador 

Recebido de Maria que nos deu o salvador 

Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu 

Ensinou sua doutrina, com os homens conviveu 

No final de sua vida um presente ele nos deu 

No final de sua vida um presente ele nos deu 

Observando a lei mosaica se reuniu com os irmãos 

Era noite, despedida numa ceia, refeição 

Deu-se aos doze em alimento pelas suas próprias mãos 

Deu-se aos doze em alimento pelas suas próprias mãos 

A palavra do Deus vivo transformou o vinho e pão 

No seu sangue, no seu corpo para nossa refeição 

O milagre nós não vemos, basta fé no coração 

O milagre nós não vemos, basta fé no coração 

Tão sublime sacramento, adoremos neste altar 

Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar 

Venha a fé por suplemento, os sentidos completar 

Venha a fé por suplemento, os sentidos completar 

Ao eterno pai cantemos e a Jesus, o salvador 

Ao espírito exaltemos, na trindade eterno amor 

Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor 

Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor 

A alegria do louvor 

A alegria do louvor 

Amém! 
 

COMUNHÃO II  

 
Desde o princípio 

Antes mesmo que a terra começasse a existir 

O verbo estava junto a Deus 

Veio ao mundo 

E pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou 

Todo a si mesmo como pão 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

E aqui, partes o teu pão em meio a nós 

Todo aquele que comer, não terá mais fome 

E aqui, vive tua igreja em torno a ti 

Onde se encontrará, a morada eterna 



Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis 

Desde o princípio 

Quando o universo foi criado da escuridão 

O verbo estava junto a Deus 

Veio ao mundo 

Rico em misericórdia Deus mandou o filho seu 

Todo a si mesmo como pão 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

E aqui, partes o teu pão em meio a nós 

Todo aquele que comer, não terá mais fome 

E aqui, vive tua igreja em torno a ti 

Onde se encontrará, a morada eterna 

E aqui, partes o teu pão em meio a nós 

Todo aquele que comer, não terá mais fome 

E aqui, vive tua igreja em torno a ti 

Onde se encontrará, a morada eterna 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritos finais 

 
Em lugar da benção habitual, pode dar-se a benção seguinte. O Diácono pode convidar para a benção com estas palavras ou outras 

semelhantes: 

Inclinai-vos para receber a bênção. 

O Bispo, de mãos estendidas sobre os Ordenados e todo o povo, abençoa: 

O Senhor esteja convosco. 

 

O povo responde: Ele está no meio de nós. 

 

O Bispo: 

Deus, que vos chamou 

ao serviço das pessoas na Igreja, 

vos dê um grande zelo para com todos, 

especialmente para com os aflitos e pobres. 

 

Todos: Amém. 

 

O Bispo: 

Ele, que te vos o múnus de pregar 

o Evangelho de Cristo, 

te ajude a viver de acordo com a sua Palavra 

e a ser testemunha sincera e fervorosa. 

 

Todos: Amém. 

 

O Bispo: 

Ele, que vos fez dispensadores de seus ministérios, 

vos conceda que sejais 

imitadores de seu Filho, Jesus Cristo, 

e ministros da unidade e da paz neste mundo. 

 

Todos: Amém. 

 

O Bispo: 

E a todos vós, aqui reunidos, 

abençoe-vos Deus todo poderoso, 

Pai  e Filho  e Espírito  Santo.  

 
Dada a benção e despedido o povo pelo Diácono, todos voltam em procissão à sacristia, como de costume. 

 

 

 

 

 



CANTO FINAL I 

Vinde, alegres cantemos 

A Deus demos louvor 

A um Pai exaltemos 

Sempre com mais fervor 

São José, a vós nosso amor 

Sede o nosso bom protetor 

Aumentai o nosso fervor 

São José triunfante 

Vai a glória gozar 

E pra sempre reinante 

O Senhor repousar 

Vos esposo preclaro 

Oh grandíssimo pai 

Dos cristãos firme amparo 

Esse canto aceitar 

José por um decreto  

De Deus o criador 

Desposastes discreto 

A Mãe do Salvador 
 

CANTO FINAL II 

1-Caminho longo tem aquele que ama, 

E muito amor tem aquele que chama, 

Viver o sim a cada dia, 

Renovar o coração e viver na alegria. 

Nossa Vocação é o Amor. 

 

Ser missionário do Sagrado Coração  

Braços dados juntos na missão. 

Aos males do tempo vamos respondendo 

E fazer o reino ir acontecendo. 

 

2- Se queres segui deves confiar 

E o que te falta Deus completará. 

Os obstáculos não deves temer, 

Pois é por ele que vamos vencer. 

Nossa vocação é o Amor. 

 

3- É preciso viver no meio dos pobres, 

Pois os mais simples são os mais nobres. 

O olhar atento e as mãos abertas 

Vamos fazendo as escolhas certas. 

Nossa vocação é o Amor. 
 

 

 

 

 

 



CANTO FINAL III 

Somos missionários do sagrado coração / cantamos a alegria de vivermos como irmãos. / amar 

com um coração humano: Esta é nossa missão. / Ser presença em toda parte: eis a nossa 

vocação.  

 

Amado seja em toda parte o sagrado coração / eternamente respondendo aos apelos da 

missão (bis)  

 

Se o fardo é pesado e estás cansado de sofrer. / Entregue ao coração de cristo o sofrimento e 

vais ver. / Que jesus é humilde e manso: Tu não tens o que temer. / Tirará teu coração de pedra 

e um de carne vai nascer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


