Edição Especial / Cor Vermelho
ESTA MISSA É PERMITIDA TODOS OS DIAS, EXCETO NOS DOMINGOS DO ADVENTO, DA QUARESMA E DA PÁSCOA, NAS SOLENIDADES, NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS E EM TODOS OS DIAS DA SEMANA SANTA.

CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO

“Vem, Espírito Santo!”

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia
do Pai (pausa).
Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos:
Piedade, piedade, piedade de nós! (bis)
Ó Cristo, que viestes chamar os peca dores humilhados:
Piedade, piedade, piedade de nós! (bis)
Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que
nos perdoa:
Piedade, piedade, piedade de nós! (bis)
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS

4. HINO DE LOUVOR (Cantado)

Estaremos aqui reunidos, / como estavam em Jerusalém, / pois
só quando vivemos unidos / é que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém para este vento passando, / ninguém vê e ele
sopra onde quer. / Força igual tem o Espírito, quando
/ faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens, a Igreja é divina, / pois o Espírito
Santo a conduz. / Como um fogo que aquece e
ilumina, / que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Sua imagem são línguas ardentes, / pois amor é
comunicação. / E é preciso que todas as gentes / saibam
quanto felizes serão.
4. Quando o Espírito espalma suas graças, / faz dos povos
um só coração. / Cresce a Igreja, onde todas as raças
/ um só Deus, um só Pai, louvarão.

Glória a Deus nas alturas
E paz na terra aos homens por Ele amados
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 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
Só vós sois Santo
Só vós sois o Senhor
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém!

2. SAUDAÇÃO

5. ORAÇÃO

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.

S. Oremos: (pausa) Ó Deus de poder e misericórdia, fazei
que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações,
nos torne um templo da sua glória. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito
bem-vindos para esta festiva celebração!
Iniciemos, cantando:

1. CANTO DE ABERTURA

A. Estamos reunidos para celebrar a Eucaristia e conferir
o sacramento da confirmação a estes membros de
nossa comunidade! Este sacramento de iniciação nos
transforma em adultos na fé, com o qual, pelos dons do
Espírito Santo, encontramos nossa identidade e nossa
responsabilidade cristã. Pela profissão de fé, a invocação
do Espírito, a imposição das mãos e a unção com o óleo,
nossos crismandos serão transformados!

LITURGIA DA PALAVRA
A. “O Espírito de Deus fará surgir um
povo renovado”. Envolvendo-nos de luz
como num manto, somos chamados a
refletir o amor, que brota do Coração
de Jesus. Não há lugar melhor para o
Espírito derramar o amor que nosso
coração aberto. Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 42,1-3)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim fala o Senhor: “Eis o meu servo - eu o recebo; eis o
meu eleito - nele se compraz minh’alma; pus meu espírito
sobre ele; ele promoverá o julgamento das nações. Ele
não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.
Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que
ainda fumega; mas promoverá o julgamento para obter
a verdade. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 103 (104)
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
• Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu
Senhor, como sois grande! / Quão numerosas, ó Senhor, são
vossas obras! / Encheu-se a terra com as vossas criaturas!
• Todos eles, ó Senhor, de vós esperam / que a seu tempo
vós lhes deis o alimento; / vós lhes dais o que comer e
eles recolhem, / vós abris a vossa mão e eles se fartam.
• Enviais o vosso Espírito e renascem / e da terra toda
a face renovais. / Que a glória do Senhor perdure
sempre, / e alegre-se o Senhor em suas obras!
• Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, / salmodiar para
o meu Deus enquanto existo. / Hoje seja-lhe agradável o
meu canto, / pois o Senhor é a minha grande alegria!

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 4,1-6)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes
de acordo com a vocação que recebestes: com toda a
humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com
paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do
espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo e um só
Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes
chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por
meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. O Pai há de enviar-vos outro Paráclito, / que há de
permanecer eternamente convosco.

10. EVANGELHO (Jo 14,23-26)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Se
alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai
o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada.
Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a
palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me
enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco.
Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em
meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o
que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

RITO DA CONFIRMAÇÃO
11. APRESENTAÇÃO DOS CRISMANDOS
(Após a Proclamação do Evangelho, o padre convida os
crismandos a ficarem em pé e diz o que segue. Que se
faça a necessária adaptaçao levando em consideração
quem está presidindo a celebração.)

PADRE: Senhor Bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini,
aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o
Sacramento da Confirmação.
BISPO: Muito me alegro e agradeço a Deus pela vida destes
jovens (adultos). Depois de devidamente preparados, vos
acolho como cristãos adultos desta comunidade cristã.
(O padre convida os crismandos a se sentarem)
PADRE: Os padrinhos queiram ficar em pé!
BISPO: Caros padrinhos, recebendo hoje estes crismandos
como afilhados, deveis ajudá-los para que possam
assumir as responsabilidades de cristãos adultos. Também
vos acolho com alegria.

12. HOMILIA (Feita pelo Bispo)
13. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS
A. A crisma nos dá força para que, no decorrer da vida,
possamos ser confirmados na dignidade e missão de
batizados. Por isso, neste momento, os crismandos renovam
as promessas do Batismo. Eles acendem as velas no Círio
Pascal para mostrar sua disposição de seguir a Cristo de
modo mais consciente, guiando-se pela luz de Cristo e
sendo luz para os demais irmãos e irmãs na comunidade.
(Enquanto os crismandos acendem as velas, canta-se.)
REFRÃO MEDITATIVO: Ó luz do Senhor, que vem sobre
a terra, inunda meu ser, permanece em nós!
BISPO: Por isso eu vos pergunto:
BISPO: Para viver na liberdade de filhos de Deus,
renunciais ao pecado?
Crismando: Renuncio.
BISPO: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a
tudo o que possa desunir, para que o pecado não domine
sobre vós?
Crismando: Renuncio.
BISPO: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio,
autor e princípio do pecado?
Crismando: Renuncio.
BISPO: Credes em Deus Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra?
Crismando: Creio.
BISPO: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Crismando: Creio.
BISPO: Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida,
que hoje, pelo sacramento da Confirmação, vos é dado de
modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes?
Crismando: Creio
BISPO: Credes na santa Igreja Católica, na comunhão
dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
dos mortos e na vida eterna?
Crismando: Creio.
BISPO: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e
sinceramente professamos, razão de nossa alegria, em
Cristo nosso Senhor.
T. Amém!
(Os crismandos podem apagar as velas)

14. INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
BISPO: Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso,
que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas
adotivos, já renascidos no Batismo para a vida eterna, a fim
de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los
pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. (pausa)
(Todos rezam um momento em silêncio. O bispo [e os
presbíteros concelebrantes] impõem as mãos sobre todos
os confirmandos, mas SÓ ELE DIZ:)

BISPO: Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, pela água e pelo Espírito Santo, fizestes
renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do
pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes,
Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito
de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade
e enchei-os do espírito do vosso temor.
T. Amém.

15. UNÇÃO DO CRISMA
(Cada crismando aproxima-se do bispo com seu padrinho/
madrinha. O bispo marca o confirmando na fronte com
o Santo Crisma fazendo o diálogo com o crismando.
Enquanto se realiza a unção, toda a assembleia deve
acompanhar com a oração silenciosa o momento.)
A. Enquanto cada crismando aproxima-se para ser
ungido, tendo o padrinho ou a madrinha ao seu lado,
acompanhemos com nossa oração silenciosa este
momento que deve ser participado por nós todos.
BISPO: (Nome), RECEBE, POR ESTE SINAL, O ESPÍRITO
SANTO, O DOM DE DEUS!
Crismando: Amém!
BISPO: A PAZ ESTEJA CONTIGO!
Crismando: E contigo também!

16. PRECES DA COMUNIDADE
BISPO: Irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai todopoderoso, em atitude de fé e união, a fim de que ele nos
enriqueça com seus dons e as virtudes da fé, esperança
e caridade que procedem de seu Espírito.
L. Senhor, animai os que hoje receberam o Dom do vosso
Espírito, para que vivam a fé e pratiquem o amor, dando
real testemunho de fé, nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, estimulai os pais e padrinhos, a fim de que
estejam sempre conscientes de sua responsabilidade de
serem exemplos para que seus afilhados sigam os passos
de vosso Filho, nós vos pedimos:
L. Senhor, acompanhai a vossa Igreja, para que seja sempre
sacramento do vosso reino; olhai por nosso papa Francisco,
nosso bispo Pedro e todos nossos padres, nós vos pedimos:
L. Senhor, amparai todos os pobres, excluídos, a
juventude que enfrenta os diversos desafios de nosso
tempo, nós vos pedimos:
L. Senhor, fortalecei nossa comunidade no caminho do
discipulado e da continuação da missão do vosso Filho,
nós vos pedimos:
S. Ouvi, Deus de bondade, a nossa oração e derramai em
nossos corações os dons distribuídos outrora, no início
da pregação apostólica. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Apresentemos ao Pai os frutos dos dons
que recebemos do Espírito de Amor e que
na Mesa da Eucaristia queremos colocar.

17. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Espírito criador! / Com o Pai fazeis fecundo / o solo
imenso do mundo / pra nos dar trigo e flor. / Bendito
sois noite e dia / por tão grande doação. / Fonte sem
fim de alegria, / são matérias pro nosso pão.
2. Espírito criador! / Foi dom de vossa bondade / enchernos de habilidade / pro trabalho, Senhor. / Com o Pai
vós sois bendito / porque dais à nossa mão, / com o
poder que é quase infinito, / continuar a criação.
3. Espírito criador! / Bendito sempre sejais / por tudo isso
e bem mais. / Pelo imenso dom de amor, / pela força
no terreno, / pelo dom de fazer pão, / por esse impulso
sereno / pra nos pôr em comunhão.

18. 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 o nosso bem e toda a Santa Igreja.
S. Concedei, ó Deus, que, mais perfeitamente configurados
ao vosso Filho, sejamos sempre mais suas testemunhas,
participando do memorial da redenção, pela qual ele nos
prometeu o vosso Espírito. P.C.N.S.
T. Amém.

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio da Crisma: Confirmados no selo do Espírito)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
CP. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. No Batismo nos concedeis o dom da fé, fazendonos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela
imposição das mãos e unção real do crisma, nos confirmais
com o selo do Espírito Santo, para celebrar o milagre de
Pentecostes. Ungidos pelo Espírito, e alimentados no
banquete eucarístico, nos tornamos imagens do Cristo
Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação, e
dar, na Igreja, o testemunho da fé redentora. Reunidos na
assembleia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo
o bem e o fundamento de nossa paz. Enquanto esperamos
a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, ...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade.
CC. 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!
CC. 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.
CC. 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.
CP. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte,
enquanto esperamos a vossa vinda!
CC. 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!

CC. 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!
1C. 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!
2C. 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!
3C. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, com São José, seu esposo, 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!
CP. 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.

20. RITO DA COMUNHÃO
A. Todos vós que fostes iluminados, que saboreastes o
dom do céu e vos tornastes participantes do Espírito
Santo, alegrai-vos no Senhor!

2. Falar do teu filho às nações, / vivendo como Ele viveu:
/ missão do teu povo escolhido! / Senhor, vem cuidar
do que é teu.
3. Viver o perdão sem medida, / servir sem jamais
condenar: / missão do teu povo escolhido! / Senhor,
vem conosco ficar!
4. Erguer os que estão humilhados, / doar-se aos pequenos
e aos pobres: / missão do teu povo escolhido! / Senhor,
nossas forças redobre!
5. Buscar a verdade e a justiça, / nas trevas brilhar como
a luz: / missão do teu povo escolhido! / Senhor, nossos
passos conduz!
6. Andar os caminhos do mundo, / plantando teu reino de
paz: / missão do teu povo escolhido / Senhor, nossos
passos refaz!
7. Fazer deste mundo um só povo, / fraterno, a serviço
da vida: / missão do teu povo escolhido! / Senhor, vem
nutrir nossa lida!

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Acompanhai, ó Deus, com a vossa
bênção, aqueles que receberam a unção do Espírito Santo
e foram nutridos pelo sacramento do vosso Filho, para
que, superando todas as adversidades, alegrem a vossa
Igreja por uma vida santa e a façam crescer no mundo
por seu amor e suas obras. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS

21. CANTO DE COMUNHÃO I

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Pontifical Romano, n. 33)

1. Senhor, vem dar-nos Sabedoria, que faz ter tudo como
Deus quis. / E assim faremos da Eucaristia / o grande
meio de ser feliz.
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, / e nós veremos
que Pão é Jesus.
2. Dá-nos, Senhor, o Entendimento, / que tudo ajuda a
compreender. / Para nós vermos como é alimento / o
Pão e o Vinho que Deus quer ser.
3. Senhor, vem dar-nos divina Ciência, / que, como o
eterno, faz ver sem véus. / “Tu vês por fora, Deus vê
a essência; / pensas que é pão, mas é nosso Deus”.
4. Dá-nos, Senhor, o teu Conselho, / que nos faz sábios
para guiar. / Homem, mulher, jovem e velho, / nós
guiaremos ao santo altar.
5. Senhor, vem dar-nos a Fortaleza, / a santa força do
coração. / Só quem vencer vai sentar-se à mesa, / para
quem luta Deus quer ser pão.
6. Dá-nos, Senhor, filial Piedade, / a doce forma de amar,
enfim. / Para que amemos quem, na verdade, / aqui
amou-nos até o fim.
7. Dá-nos, enfim, Temor sublime / de não amá-Lo como
convém: / o Cristo-Hóstia, que nos redime, / o Pai
celeste, que nos quer bem.

(A cada invocação na bênção responderemos com o
nosso Amém!)

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Cantar a beleza da vida, / presente do amor sem igual:
/ missão do teu povo escolhido! / Senhor, vem livrarnos do mal!
Vem dar-nos teu filho, Senhor, / sustento no pão e no vinho,
/ e a força do Espírito Santo, / unindo teu povo a caminho!

25. CANTO FINAL
1. O Espírito de Deus repousa sobre mim / e assim
caminhando eu vou. / Alegria paz e amor fruto que
vem de ti Senhor / que em mim brotou.
Glória, glória eterna, glória a ti Senhor. (2x)
2. Servi ao Senhor com toda alegria, / vinde exultaremos.
/ Sabei que o Senhor é Deus e Salvador, / e só a ele
pertencemos.

“Caros crismados, agora cheios
do Espírito do Ressuscitado,
mais intimamente configurados
a Cristo Jesus, são chamados
a perseverar no caminho do
seguimento, para que o mundo
conheça e acolha o Reino.”
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