Jubileu de Diamante da Dedicação / Branco

1º dia da Novena
(Região SBC Rudge Ramos)
Família de cada um de nós - Igreja Doméstica

Edição Especial - 13/08/2018

Refrão para o acendimento da vela:
Luz Da Luz, infinito Sol / Luz da Luz, fogo abrasador /
Luz da Luz, Cristo Jesus, / Abrasai-nos com Vosso amor

3. INTRODUÇÃO DOS FIÉIS NA CELEBRAÇÃO

A. O templo-sede de nossa Diocese, a Catedral
Diocesana, é a Casa-Mãe de todas as nossas
comunidades; é neste templo visível que se manifesta
nossa comunhão como Igreja Local e com todas as
Igrejas do mundo inteiro. Este espaço sagrado também
é para nós, diocesanos, reflexo da Igreja como Família,
instituição que se origina na esfera doméstica e
traduz ao mundo a beleza de ver a vida cultivada no
ambiente familiar, tal como estes belíssimos afrescos
que nossos olhos podem contemplar. Reunidos para
este novenário, diante do altar, contemplemos a glória
do Senhor, que se manifesta em nossa Liturgia e nos
une cada vez mais como Família Diocesana.

RITOS INICIAIS
A. Querida comunidade
diocesana, bem-vinda à abertura
desta novena preparatória ao
Jubileu de Diamante da Dedicação
de nossa igreja catedral! Com fé e
piedade, cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA

//:Como Igreja subiremos ao altar do Senhor.://
1. Toda a Igreja aqui está para o encontro com Deus;
Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus.
2. Entre nós e o Pai santo está Jesus, nosso irmão:
Mediador, Sacerdote, nosso ponto de união. /
3. Rezaremos com Cristo o perfeito louvor E seremos
para o Pai uma imagem de amor.
4. Céus e terra estarão na oblação de Jesus; Quer unir
num rebanho os remidos da Cruz.

Ou:

1. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (2x)
Quem tem as mãos limpas / e o coração puro, / quem
não é vaidoso e sabe amar. (2x)
2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar.(2x)
Ó, dá-me mãos limpas / e um coração puro, / arranca
a vaidade, / ensina-me amar.(2x)
3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. (2x)
Teu sangue me lava, / teu fogo me queima, / o Espírito
Santo / inunda meu ser.(2x)

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

4. ATO PENITENCIAL

S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos dignamente os santos mistérios. (pausa).
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos
e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e
irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

5. HINO DE LOUVOR

:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória,
glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós.
Solo: Deus e Pai, nós vos louvamos...
T. Glória a Deus!
Solo: Adoramos, bendizemos...
T. Glória a Deus!
Solo: Damos glória ao vosso nome...
T. Glória a Deus! / Vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo.../ Unigênito do Pai... / Vós,
de Deus Cordeiro santo... / Nossas culpas, perdoai.
3. Vós, que estais junto do Pai... / Como nosso intercessor...
/ Atendei nossos pedidos... / Atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo... / O altíssimo Senhor... /
Com o Espírito Divino... / De Deus Pai o resplendor.

6. ORAÇÃO

[Formulário “Em aniversário de Casamento” / Missal, p.813]
S. Oremos (pausa): Ó Deus, autor de todas as coisas,
que no princípio criastes o homem e a mulher para
formarem a aliança conjugal, abençoai e confirmai a
união de vossos filhos, para que simbolizem, cada vez
mais, a união de Cristo e da Igreja. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Como filhos ao redor da mesa
paterna, abramos os ouvidos para
acolher a Palavra que, em Jesus,
nos emancipa das convenções
mundanas e nos traz a verdadeira
liberdade.

7. PRIMEIRA LEITURA (Ez 1,2-5.24-28c)
Leitura da Profecia de Ezequiel
No dia cinco do mês - esse era o quinto ano do exílio do
rei Joaquim - palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel,
filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao
rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre
ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma
grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos; no
meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente.
No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este
era o seu aspecto: cada um tinha a figura de homem.
E eu ouvi o rumor de suas asas: Era como um estrondo
de muitas águas, como a voz do Poderoso. Quando
se moviam, o seu ruído era como o barulho de um
acampamento; quando paravam, eles deixavam pender
as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava
sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava
sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma
espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no
alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como
que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa
figura como se fosse fogo, acima daquilo que parecia
ser a cintura; abaixo daquilo que parecia ser a cintura,
vi algo como fogo e, em sua volta, um círculo luminoso.
Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arcoíris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a
aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com
o rosto no chão. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
8. SALMO RESPONSORIAL / 148

Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.
• Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no
excelso firmamento! / Louvai-o, anjos seus, todos
louvai-o, / louvai-o, legiões celestiais!
• Reis da terra, povos todos, bendizei-o, / e vós,
príncipes e todos os juízes; / e vós, jovens, e vós,
moças e rapazes, / anciãos e criancinhas, bendizei-o!
• Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, /
porque somente o seu nome é excelso! A majestade
e esplendor de sua glória / ultrapassam em grandeza
o céu e a terra.
• Ele exaltou seu povo eleito em poderio, / ele é o
motivo de louvor para os seus santos. / É um hino
para os filhos de Israel, / este povo que ele ama e
lhe pertence.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos
a glória / de nosso Senhor Jesus Cristo.

10. EVANGELHO (Mt 17,22-27)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos
estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: “O
Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos
homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele
ressuscitará.” E os discípulos ficaram muito tristes.
Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do
imposto do Templo aproximaram- se de Pedro e
perguntaram: “O vosso mestre não paga o imposto
do Templo?” Pedro respondeu: “Sim, paga.” Ao entrar
em casa, Jesus adiantou-se, e perguntou: “Simão,
que te parece: os reis da terra cobram impostos ou
taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?” Pedro
respondeu: “Dos estranhos!” Então Jesus disse: “Logo
os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa
gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do
primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás
uma moeda; pega então a moeda e vai entregá-la a
eles, por mim e por ti.”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA
12. PRECES DA COMUNIDADE

S. Invoquemos a misericórdia de Deus Pai todopoderoso que, sapientíssimo em sua providência, quis
prefigurar a história da salvação no amor, na fidelidade
e na fecundidade conjugal. A cada invocação, digamos:
T. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos.
L. Pai santo, que há 60 anos constituístes com vossa
bênção este templo como sinal de vossa proximidade
para conosco, fortalecei a Igreja inteira, sua hierarquia,
consagrados e leigos em sua missão de difundir no
mundo vosso amor, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos.
L. Pai santo, que fizestes do matrimônio em Cristo e na
Igreja um grande mistério, derramai generosamente sobre
os vossos filhos, que formam a família – Igreja doméstica
– a plenitude do vosso amor, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos.
L. Pai santo, que quisestes fazer da união conjugal um
ensinamento de vida cristã, concedei que todos os
casados se transformem em testemunhas do mistério
de amor do vosso Filho no mundo, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos.
L. Pai santo, iluminai a Região Pastoral São Bernardo
do Campo – Rudge Ramos, que anima este primeiro
dia de nossa novena, a fim de que em suas iniciativas
apostólicas visem sempre mais a comunhão de nossa
Diocese como Família de Deus, nós vos pedimos:
T. Renovai, Senhor, a fidelidade dos vossos filhos.
(Preces espontâneas)

S. Ó Deus, na vossa infinita bondade, atendei as orações
e preces que confiantes a vós elevamos. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. A exemplo de Jesus e de Pedro,
apresentemos nossos dons diante
do altar, a fim de que, oferecidos
em sacrifício, se constituam na
Oferenda viva que supera qualquer
dádiva humana. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. A mesa santa, que preparamos, / mãos que se
elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, frutos da
terra, / duro trabalho, carinho e amor. / Ô, ô, ô,
recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria. / Pais, mães e filhos
diante do altar. / A nossa oferta, em nova festa, /
a nossa dor vem, Senhor, transformar. / Ô, ô, ô,
recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor!
3. A vida nova, nova família, / que celebramos, aqui
tem lugar. / Tua bondade vem com fartura. / É só
saber reunir, partilhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! /
Ô, ô, recebe, Senhor!

Ou:

1. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, / tu
percebeste, em todos havia aflição. / Olhaste para
teu Filho e pediste a ele. / E Jesus te atendeu, a graça
aconteceu. / A água foi transformada em vinho pra
todos. / Quando faltou a alegria em minha vida, /
tu percebeste o cansaço em meu coração. / Olhaste
pra teu filho e pediste a ele. / E Jesus te atendeu,
veio e me socorreu. / Hoje eu canto alegre o mesmo
canto teu:
O Senhor fez em mim maravilhas, / o Senhor fez em
mim maravilhas, / o Senhor fez em mim maravilhas:
/ Santo é o Senhor!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a santa Igreja.
S. Ó Deus, que para prefigurar os sacramentos da
vida nova, fizestes correr sangue e água do lado do
Cristo, aceitai estas oferendas de ação de graças pelo
casamento de vossos filhos, e enriquecei seu lar com
os vossos dons. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

“Do Congresso Eucarístico de Manaus”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó
Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos,
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela

ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos,
louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa
voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para
cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
S. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto
de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco
por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as
nossas ofertas se mudem no Corpo e no Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
S. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice
em suas mãos, deu graças novamente o deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
S. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se
bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo
e se fica esperando sua volta!
S. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de
Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que
dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E, quando recebermos pão e vinho, o Corpo e
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, para sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao santo Padre, o papa Francisco, ser bem firme
na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a virgem, mãe
de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que
na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos os que chamastes para outra vida na vossa
amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre
bem felizes no reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai força para construirmos juntos o
vosso reino, que também é nosso.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda
honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Na Eucaristia, a glória da qual estão cheios o céu e
a terra vem habitar em nosso coração. Aproximemonos do alimento que nos torna família vivendo em
comunhão.

17. CANTO DE COMUNHÃO

Sagrada Família de Nazaré. / Maria, Jesus e José, /
Modelo perfeito de doação. / Ajude as famílias em
sua missão.
1. A minha missão é gerar nova vida, / Viver o perdão
e amar sem medida / Partilhar a vida e repartir o
pão:/ Um par de alianças num só coração.
2. Do ventre materno por amor nasci, / Nos braços
paternos andei e cresci / No beijo e abraços e no
aperto de mão. / Revivo a origem da minha missão.
3. Família é festa, comunhão e amor / Imagem humana
de Deus criador: / Recriando a vida e vivendo a
paixão, / Unida pra sempre na mesma missão.
4. Há vidas morrendo antes de nascer! / Mulheres e
homens precisam saber / Brincar de criança, de
jovem e velho, / Servindo a vida, à Luz do Evangelho.
5. Família é a fonte da fraternidade, / É porta aberta ao
amor de verdade. / No berço da vida se aprende a
lição:/ Amores de todos na mesma missão!
6. Ao pai que a vida por amor me deu, / À mãe que
em dores já me concebeu, / Ao filho que trago no
meu coração, / Oferto contente a minha oração!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, dilatai no amor e na
alegria os corações destes vossos filhos, refeitos
pelo Corpo e Sangue de Cristo, para que seu lar seja
honrado e cheio de paz, e a todos ofereça o conforto
da caridade. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS

Cristo, Vosso Filho, com a Igreja, olhai com bondade
estes vossos filhos. Especialmente os unidos pelo
vínculo conjugal, imploram o vosso auxílio e a
intercessão da Virgem Maria, pois precisam, na
prosperidade e na adversidade, praticar a caridade
recíproca, ajudando-se uns aos outros e conservando
com zelo a união de espíritos no vínculo da paz.
Senhor, acompanhai-os em seus trabalhos a fim de
favorecê-los; ficai a seu lado em suas necessidades
a fim de aliviá-los; sede para eles fonte de alegria, a
fim de saciá-los. P.C.N.S.
T. Amém.
(presidente de mãos estendidas sobre todo o povo)
S. Que Deus Pai todo-poderoso vos conceda a sua
alegria.
T. Amém.
S. O Filho unigênito de Deus com sua misericórdia
esteja a vosso lado na alegria e na tristeza.
T. Amém.
S. O Espírito derrame a caridade em vossos corações.
T. Amém.
S. E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus
todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.

21. CANTO FINAL

Ó Rainha do amor, da bondade, / protetora das almas
que penam, / és a Mãe que, constante, perdoa: /
recorremos confiantes a ti! / Tu serás nosso guia na
terra, / tu serás nosso encanto no céu.
1. Ó Maria, Senhora do Carmo, / a teus filhos estende
teu manto. / Neste dia de júbilo, um canto / a ti sobe
da terra e do mar!
2. Se no azul as coortes hosanam, / se as estrelas
refulgem mais vivas, / é mais doce à Senhora do
Carmo / nosso preito de amor filial.

19. AVISOS

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA DO CARMO

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Ó Bendita e Imaculada Virgem Maria,
honra e esplendor do Carmelo!
Vós que olhais com especial bondade
para quem traz o vosso bendito escapulário.
Olhai para mim, benignamente,
e cobri-me com o manto de vossa maternal proteção.
Fortificai minha fraqueza com o vosso poder.
Iluminai as trevas do meu espírito
com a vossa sabedoria.
Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade.
Ornai minha alma com a graça e as virtudes
que a torne agradável ao vosso Divino Filho.
Assisti-me durante a vida.
Consolai-me na hora da morte
com a vossa amável presença,
e apresentai-me à Santíssima Trindade,
como vosso filho e servo dedicado
e lá no céu, junto à vós,
quero louvar e bendizer a Deus por toda eternidade.
Amém.

“Bênção dos Casais”
A. Da mesma forma como há 60 anos nossa IgrejaMãe foi abençoada com rito próprio, queremos
neste momento abençoar os casais presentes em
nossa celebração, pois na vivência do Sacramento
do Matrimônio são para o mundo a imagem do
amor esponsal entre Cristo e sua Igreja. Pedimos
que os esposos se aproximem do presbitério, a fim
de invocarmos sobre eles a proteção de Deus e da
Virgem do Carmo.
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
S. Inclinai-vos para receber a bênção.
(presidente de mãos estendidas sobre os casais)
S. Ó Deus, que elevastes a união indissolúvel
do casamento a tão alta dignidade, que veio a
transformar-se no sacramento da união nupcial de
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