
RITOS INICIAIS

5º dia da NoveNa
(Região Ribeirão Pires / Rio Grande da Serra) 

“O trabalho que constrói a família” 

 

A. Irmãos, estamos no quinto dia 
de nossa novena, preparando 
a grande festa do Jubileu de 
Diamante da Dedicação deste 
Templo, a Catedral Diocesana. 
Iniciemos, cantando:

1. CaNTo de aBeRTURa
Eu vi a Cidade Santa, / a nova Jerusalém, / que descia 
do céu, / de junto de Deus / qual esposa adornada, / 
qual esposa adornada / para seu esposo.
1. Grande é o Senhor e digno de louvor, / na cidade 

do nosso Deus. / A sua montanha sagrada é a mais 
bela das montanhas, / a alegria de toda a terra.

2. Recordamos, ó Deus, a vossa misericórdia / no interior 
do vosso templo. / Como vosso nome, ó Deus, / assim 
o vosso louvor chega até os confins da terra. 

Ou:
1. Todos reunidos na casa de Deus, / com cantos de 

alegria e grande louvor. / Vamos celebrar os feitos 
do Senhor / e sua bondade, que nunca tem fim.

//:Vamos celebrar! Deus está aqui:// No meio de nós, 
ele está presente aqui! / //:Vamos celebrar! Deus 
está aqui:// No meio de nós, ele está presente aqui!
2. Quando estamos juntos unidos a ti, / para elevar 

a nossa oração, / um canto de alegria surge entre 
nós,  / em adoração ao seu eterno amor.

2. SaUdaÇÃo
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e 
do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
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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. Nossa Região Pastoral Ribeirão Pires – Rio Grande 
da Serra foi reunida por Deus, neste dia, como seu 
povo, para celebrar o quinto dia da novena em 
memória da Dedicação de nossa Igreja Catedral. De 
que nos valeriam essas paredes serem dedicadas a 
Deus se não fôssemos também dedicamos ao trabalho 
pastoral que congrega a cada um como filhos do 
mesmo Pai? Que nunca nos esqueçamos dessa aliança 
permanente selada conosco. Celebremos bendizendo 
ao Senhor, que vivifica o trabalho de nossa Igreja.

4. aTo PeNiTeNCiaL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

S. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. e dai-nos a vossa salvação.

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...

5. HiNo de LoUvoR
Glória, glória! Anjos no céu / cantam todos seu amor! 
/ E na terra, homens de paz: / “Deus merece o louvor!”
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, 

bendizemos, / damos glória ao vosso nome, / 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, 
/ acolhei nossos pedidos, / atendei nosso clamor.

4. Vós somente sois o Santo, / o Altíssimo, o Senhor, / 
com o Espírito Divino, / de Deus Pai no esplendor.

6. oRaÇÃo
[Formulário “Pela santificação do trabalho, A. Missal, p.915]
S. Oremos (pausa): Ó Deus, que pelo trabalho 
humano aperfeiçoais e dirigis continuamente a imensa 
obra da criação, escutai as preces do vosso povo 
concedendo a todos um trabalho que os enobreça e 
os leve, cada vez mais unidos, a servir seus irmãos e 
irmãs. P.N.S.J.C.
T. amém.



A. Através de sua voz, Deus nos 
congrega como família que luta 
pela expansão do Reino. Somos 
convidados por essa liturgia a jamais 
deixar que nosso coração seja 
endurecido e se negue a trabalhar 
em favor da aliança selada conosco 
através de Cristo Jesus. Ouçamos.

7. PRiMeiRa LeiTURa (Ez 16,1-15.60.63)
Leitura da Profecia de Ezequiel
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: “Filho 
do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. 
Dirás: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém: Por tua 
origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai 
era um amorreu e tua mãe uma hitita. E como foi o 
teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o 
cordão umbilical, não foste banhada em água, nem 
esfregada com salmoura nem envolvida em faixas. 
Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses 
serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que 
nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, 
porque desprezavam a tua vida. Então, eu passei junto 
de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto 
estavas em teu sangue, eu te disse: ‘Vive!’ Eu te fiz 
crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e 
te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se 
firmaram e os pelos cresceram; mas estavas inteiramente 
nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à 
idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir 
tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança 
contigo - oráculo do Senhor - e tu foste minha. Banhei-te 
na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu 
te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias 
de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te 
enfeitei de joias, coloquei braceletes em teu braços e um 
colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos 
nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas 
enfeitada de ouro e prata, tuas vestimentas eram de linho 
finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de 
farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste 
à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa 
de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te 
cobri - oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na 
beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem pudor te 
oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei 
de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e 
vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que 
te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras 
mais a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que 
fizeste, - oráculo do Senhor Deus.” Palavra do Senhor.
T. Graças a deus. 

8. SaLMo ReSPoNSoRiaL / is 12
acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes.
•	 Eis	o	Deus,	meu	Salvador,	eu	confio	e	nada	temo;	

/ o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. / 
Com alegria bebereis no manancial da salvação.

•	 E	direis	naquele	dia:	“Dai	louvores	ao	Senhor,	/	invocai	
seu santo nome, anunciai suas maravilhas, / entre os 
povos proclamai que seu nome é o mais sublime.

•	 Louvai	cantando	ao	nosso	Deus,	que	 fez	prodígios	
e portentos, / publicai em toda a terra suas grandes 
maravilhas! / Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, 
/ porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel”!

9. aCLaMaÇÃo ao evaNGeLHo 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, 
mas como mensagem de Deus, o que ela é, em verdade!

10. evaNGeLHo (Mt 19,3-12)
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, alguns fariseus aproximaram-se de 
Jesus, e perguntaram, para o tentar: “É permitido ao 
homem despedir sua esposa por qualquer motivo?” Jesus 
respondeu: “Nunca lestes que o Criador, desde o início os 
fez homem e mulher? E disse: ‘Por isso, o homem deixará 
pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só 
carne’? De modo que eles já não são dois, mas uma só 
carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe.” 
Os fariseus perguntaram: “Então, como é que Moisés 
mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher?” 
Jesus respondeu: “Moisés permitiu despedir a mulher, por 
causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim 
desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua 
mulher - a não ser em caso de união ilegítima - e se casar 
com outra, comete adultério.” Os discípulos disseram a 
Jesus: “Se a situação do homem com a mulher é assim, 
não vale a pena casar-se.” Jesus respondeu: “Nem todos 
são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é 
concedido. Com efeito, existem homens incapazes para 
o casamento, porque nasceram assim; outros, porque 
os homens assim os fizeram; outros, ainda, se fizeram 
incapazes disso por causa do Reino dos Céus. Quem 
puder entender, entenda.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HoMiLia

12. PReCeS da CoMUNidade
S. Diante do Deus da vida, supliquemos com fervor 
que Ele se digne atender nossas preces.
L. Senhor, velai por sua Igreja, sinal constante de sua 
presença neste mundo, para que seja mais amparada 
pela graça e mais enviada em missão, nós, como 
família, nós vos pedimos:
T. Senhor, nosso Pai, por vossa bondade, escutai nossa prece.
L. Senhor, queremos vos agradecer pelo sinal sempre 
firme, entranhado no centro desta cidade, que é esta 
Igreja Catedral a vós dedicada há 60 anos, e pedimos 
por aqueles que desejam voltar-se a vós, nosso Pai, 
para que encontrem sempre refúgio e acolhida dos 
irmãos, nós vos pedimos:
T. Senhor, nosso Pai, por vossa bondade, escutai nossa prece.
L. Senhor, apesar de nosso esquecimento, queremos 
suplicar vossa memória eterna por todos aqueles 
que doaram suas vidas, servindo ao irmão, em nossa 
Catedral e em nossa região pastoral. Que seus trabalhos 
pastorais jamais sejam esquecidos, mas reforcem o 
desejo de sermos uma Igreja viva, nós vos pedimos:
T. Senhor, nosso Pai, por vossa bondade, escutai nossa prece.
L. Senhor, abençoai com generosidade os tantos 
desempregados que passam próximos desta Igreja, 
preocupados com o sustento e bem-estar de suas famílias, 
e suscitai em nosso meio mais agentes de pastorais 
que sejam rosto visível de vossa misericórdia, missão 
e acolhida aos que mais necessitam, nós vos pedimos:
T. Senhor, nosso Pai, por vossa bondade, escutai nossa prece.

LITURGIA DA PALAVRA



toda criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes 
o poder de vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. Unidos 
à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
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. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
S. Estando para ser entregue e abraçando livremente a 
paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu 
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 e 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
S. Eis o 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. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do 
vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o 
cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo 
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz 
presente pelo mundo inteiro; que ela cresça na 
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo 
Pedro e todos os ministros do vosso povo. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja!
S. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que 
morreram na esperança da ressurreição e de todos os 
que partiram desta vida; acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos 
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre. 
T. amém.

16. RiTo da CoMUNHÃo
A. Tudo o que fizerdes, por palavras ou atos, fazei-o 
em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele 
graças a Deus Pai.

S. Acolhei, Senhor, estas humildes preces e animai nossa 
Igreja particular na contínua missão de propagar o vosso 
Reino, através da pregação do Evangelho de vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
T. amém.

A. No ofertório da vida, muitos 
se doaram no serviço de nossa 
diocese. Celebrar os sessenta anos 
de dedicação desta Igreja Catedral 
é bendizer a Deus pela vida destes 
muitos, filhos do mesmo e único 
Pai. Ofertemos hoje, junto com o 
vinho e pão, nossa vida desejosa 
de doar-se ainda mais aos irmãos.

13. aPReSeNTaÇÃo doS doNS
1. Os dons que trago aqui, / são o que fiz, o que vivi. / O 

pão que ofertarei, / pouco depois comungarei. / Assim 
tudo o que é meu, / sinto também que é de Deus.

Esforço, trabalhos e sonhos, / o amor concreto e feliz 
deste dia, / por Cristo, com Cristo e em Cristo, / tudo 
ofertamos ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar, / para o seguir e ajudar. / E aqui 

nos vai dizer, / como servir e oferecer. / Deus pôs nas 
minhas mãos, / para eu a partir com meus irmãos.

Ou:
1. Vidas que se entregam neste altar, / para novas 

vidas gerar, / como o grão de trigo cai e morre para 
frutificar. / Dons que se consagram neste altar. / O 
Eterno vem o tempo tocar. / Sacrifício de amor que 
sempre se renovará, / como no Altar da Cruz, o 
milagre da vida se fará.

Hoje nossa pobreza se encontra no altar / com a tua 
grandeza, Senhor! / Nossa vida perdida no vinho e 
no pão, / eis a nossa oferta de amor!

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 dais ao gênero humano, no pão e no 
vinho, o alimento que nos sustenta e o sacramento que 
nos renova, concedei que eles jamais nos faltem, tanto 
para o corpo quanto para a alma. P.C.N.S.
T. amém.

15. oRaÇÃo eUCaRÍSTiCa ii
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, V
“A criação” (Missal, p.432)
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. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o 
universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o 
homem e a mulher à vossa imagem e a eles submetestes 
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RITOS FINAIS

17. CaNTo de CoMUNHÃo
1. Por esta paz que a juventude tanto quer, / pela 

alegria que as crianças têm à mão, / eu rendo graças 
ao meu Pai que se compraz / e assim me pede para 
abrir meu coração.

Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que 
vos dou. / O pão da vida sou eu mesmo em refeição! / 
Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai 
/ os que se doam por um mundo irmão.
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, / pelo 

suor dos que mais lutam pelo pão, / eu rendo graças 
ao meu Pai, o Deus fiel, / que assim me pede para 
abrir meu coração.

3. Pelos que sabem enxergar um pouco além, / e assim 
repartem a esperança, com razão, / eu rendo graças 
ao meu Pai que tudo vê, / e assim, me pede para 
abrir meu coração.

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé, / pelos 
humildes que praticam o perdão, / eu rendo graças 
ao meu Pai que vem nutrir, / e assim me pede para 
abrir meu coração.

5. Pelos pequenos que só sabem confiar, / pelos que 
sabem dizer sim e dizer não, / eu rendo graças, ao 
meu Pai, tudo sustém, / e assim me pede para abrir 
meu coração.

6. Por todo aquele que ainda sabe agradecer / e por 
quem ama sem pensar em condição, / eu rendo 
graças ao meu Pai, o Deus do amor, / que assim me 
pede para abrir meu coração.

7. Por minha vida, por meu povo, pelos meus; / eu 
rendo graças, que o meu Pai estende as mãos, / tudo 
sustenta e nos renova e dá vigor; / e assim me pede 
para abrir meu coração.

Ou:
1. Quanto amor existe neste altar! / Tanta vida para 

celebrar, /gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o 
coração / e em cada detalhe veio preparar: / flores 
para enfeitar, velas para iluminar, / tudo, enfim, pra 
celebrar.

O amor maior chegou assim: / se fez servo para o 
outro, / deu sentido ao nosso encontro. / Nossa união, 
o vinho e o pão: / Eis o milagre desta comunhão!
2. Quanta harmonia neste altar! / Tanta vida para 

celebrar, / gente que aqui chegou, o seu tempo 
dedicou, / e em cada ensaio veio preparar: / 
instrumentos pra tocar, vozes para entoar, / tudo, 
enfim, pra celebrar.

3. Quanta história existe neste altar! / Tanta vida para 
celebrar. / Homem que se consagrou, sacerdote 
se tornou / e em cada momento traz o céu a nós. 
/ Desde jovem decidiu ao Senhor se abandonar. / 
Tudo, enfim, pra celebrar.

18. oRaÇÃo dePoiS da CoMUNHÃo
S. Oremos: (pausa) Ao participar, ó Deus, da mesa da 
união e da caridade, fazei que possamos, pelo trabalho 
que nos confiastes, sustentar nossa vida terrena e 
construir o vosso Reino. P.C.N.S.
T. amém.

19. aviSoS

20. BÊNÇÃo doS TRaBaLHadoReS e daS 
CaRTeiRaS de TRaBaLHo
(O padre convida todos os trabalhadores a ficarem de 
pé e a levantarem seus documentos de trabalho. De 
mãos unidas diz:)
S. O senhor esteja convosco!
T. ele está no meio de nós!

(De mãos estendidas)
S. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção e para 
quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei 
com bondade os vossos filhos, que, fiéis e devotos, 
apresentam diante de vós o dom de seu trabalho; 
concedei-lhes que, trabalhando com diligência, 
colaborem no aperfeiçoamento da criação, assegurem 
o seu sustento e o de seus familiares, e se esforcem 
por promover o progresso da sociedade e a glória do 
vosso nome. Sede a força e o consolo de vossos filhos 
desempregados, para que não desanimem diante das 
dificuldades; dai-lhe o ânimo necessário, a fim de que 
não desistam da luta pelo direito do trabalho. P.C.N.S.
T. amém!
(Enquanto se canta o sacerdote passa aspergindo os 
trabalhadores e suas carteiras)
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. 

oRaÇÃo À NoSSa SeNHoRa do CaRMo
 

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.

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre


