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RECEPÇÃO DO ARCEBISPO NA IGREJA  
 

Ecce sacerdos magnus (Eclo 50, 1; 44, 16.17.22) 
Anton Bruckner (1824-1896) 

 
Ecce sacerdos magnus 
qui in diebus suis 
placuit Deo. 
 
Ideo iureiurando 
fecit illum Dominus crescere 
in plebem suam. 
 
Benedictionem omnium  
gentium dedit illi, 
et testamentum suum 
confirmavit super caput eius. 
 
Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, 
et nunc, et semper,  
et in sæcula sæculorum. 
Amen. 

Eis o grande sacerdote 
que em seus dias 
agradou a Deus. 
 
Por isso, com juramento 
Deus lhe fez crescer 
entre o seu povo. 
 
Deus fez com que todas as nações 
o bendissessem, 
e confirmou sua aliança 
sobre sua cabeça. 
 
Glória ao Pai, e ao Filho, 
e ao Espírito Santo. 
Como era no Princípio, 
agora e sempre, 
pelos séculos dos séculos. 
Amém. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSA  
 

RITOS INICIAIS 

 
1. PROCISSÃO DE ENTRADA I 
 

Marcha da Igreja (Marche de L’Eglise) 
David Julien / Pe. Josmar Braga / D. Carlos A. Navarro 

 
Coro: Reunidos em torno dos nossos pastores,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Professando todos uma só fé. 
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Armados com a força que vem do Senhor, 
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Sob o impulso do Espírito Santo. 
Todos: nós iremos a Ti. 
 

 
 
Coro: Com nossas irmãs e irmãos nos claustros, 
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com nossos irmãos sofredores,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com os padres que sobem ao altar,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com os padres que partem em missão, 
Todos: nós iremos a Ti. 
 
 



Coro: De nossas fazendas e nossas cidades,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: De nossas montanhas e nossas baixadas,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: De nossas cabanas e pobres favelas, 
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: De nossas escolas e nossos trabalhos,  
Todos: nós iremos a Ti. 
 

 
 
Coro: Com nossos anseios e nossos desejos,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com nossas angústias e nossas alegrias,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com nossa fraqueza e nossa bondade,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Com nossa riqueza e nossa carência,  
Todos: nós iremos a Ti. 
 
Coro: Curvados ao peso de nosso trabalho,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Curvados ao peso de nosso pecado,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Confiantes por sermos os filhos de Deus,  
Todos: nós iremos a Ti. 
Coro: Confiantes por sermos os membros de Cristo,  
Todos: nós iremos a Ti. 
 
 



2. PROCISSÃO DE ENTRADA II 
 

Povo eleito (Peuple de prêtres - 1Pd 2, 9) 
Lucien Deiss / Clayton Dias 

 

 
 
Coro: Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai, nós te louvamos, 
sabedoria eterna, ó Verbo de Deus. Nós te cantamos, ó Filho da Virgem Maria, 
nós te louvamos, ó Cristo, nosso irmão, vem nos salvar.  
 
Coro: Nós te cantamos, ó esplendor da luz eterna, nós te louvamos, estrela da 
manhã, anunciando o dia. Nós te cantamos, ó luz que clareia as trevas, nós te 
louvamos, ó chama da nova Jerusalém. 
 
Coro: Nós te cantamos, Messias anunciado pelos profetas, nós te louvamos, ó 
filho de Abraão e filho de Davi. Nós te cantamos, Messias esperado pelos 
pobres, nós te louvamos, ó Cristo nosso Rei, Deus de humilde coração. 
 
Coro: Nós te cantamos, mediador entre Deus e os homens, nós te louvamos, ó 
rota viva, caminho para o céu. Nós te cantamos, sacerdote da Nova Aliança, 
nós te louvamos, nossa paz, pelo sangue redentor da Cruz. 
 
Coro: Nós te cantamos, Cordeiro da Páscoa eterna, nós te louvamos, ó vítima 
imolada pelos nossos pecados. Nós te cantamos, Tabernáculo da Nova 
Aliança, nós te louvamos, ó Pedra Angular, rochedo de Israel.  
 
Coro: Nós te louvamos, Pastor que nos conduz ao Reino, nós te louvamos, 
reúne as ovelhas num só rebanho. Nós te cantamos, fonte santa onde jorra a 
graça, nós te louvamos, ó fonte de água viva para a nossa sede. 
 
Coro: Nós te cantamos, Videira plantada pelo Pai, nós te louvamos, Videira 
fecunda, nós somos os teus ramos. Nós te cantamos, Verdadeiro maná que dá 
a vida, nós te louvamos, ó pão vivo descido dos céus. 



3. ANTÍFONA DA ENTRADA 
 

Exultai de alegria (4 Esd 2, 36-37 / Sl 70) 
Pe. Miguel Carneiro / Dusan Stéfani 

 

 
 
Coro: Escuta, ó meu povo, a minha Lei, * ouve atento as palavras que eu te 
digo; abrirei a minha boca em parábolas, *os mistérios do passado lembrarei.  
 
Coro: Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos * e transmitiram para nós os 
nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, * mas à nova geração 
nós contaremos. 
 
Coro: As grandezas do Senhor e seu poder, *  as maravilhas, que por nós 
realizou; um preceito em Jacó ele ordenou, * uma lei instituiu em Israel. 
 
Coro: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * Como era no princípio, 
agora e sempre. Amém. Aleluia. 
 
4. SAUDAÇÃO INICIAL 
Cardeal Dom Odilo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
Cardeal Dom Odilo: A paz esteja convosco. 
T.: O amor de Cristo nos uniu. 
 



5. LEITURA DAS LETRAS APOSTÓLICAS 
Cardeal Dom Odilo: Que sejam lidas as Letras Apostólicas. 
No fim da leitura todos aclamam: “Graças a Deus”.  
 
6. ASSINATURA DA ATA DE POSSE  
 

Oremus pro Antistite 
Domenico Bartolucci 

 
Oremus pro antistite nostro, Airton. 
Stet et pascat, 
in fortitudine tua, 
in sublimitate nominis tui, 
Domine. 

Oremos pelo nosso bispo, Airton. 
Que ele permaneça firme 
e apascente o seu rebanho, 
na vossa fortaleza, Senhor,  
na sublimidade do vosso nome. 

 
7. TOMADA DE POSSE DA CÁTEDRA 
 

Iuravit Dominus (Sl 109, 4) 
Lorenzo Perosi (1872-1954) 

 
Iuravit Dominus 
et non pænitebit eum: 
“Tu es sacerdos in æternum 
secundum ordinem Melchisedech”. 
Aleluia. Aleluia. 

 
Jurou o Senhor 
e manterá sua palavra: 
“Tu és sacerdote eternamente 
segundo a ordem do rei Melquisedec”. 
Aleluia. Aleluia. 

 
 
8. SAUDAÇÃO AO ARCEBISPO 
 
9. MANIFESTAÇÃO DE OBEDIÊNCIA E RESPEITO AO ARCEBISPO 
 

Ecce venio (Hb 10, 9) 
Marco Frisina / Clayton Dias 

 
Ecce venio: 
Ut faciam Deus voluntatem tuam. 

Eis-me aqui: 
para fazer, ó Deus, a tua vontade.  

 
 
 
 
 



10. GLÓRIA 
 

O arcebispo entoa: 
 

 
 
O Coro e Assembleia continuam o hino: 

 
Glória 

Pe. António Cartageno 
 

 
 
Coro: 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. 
 
Coro: 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.  
 
Coro: Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 
11. ORAÇÃO DO DIA 
Pr.: Oremos. (pausa). Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do 
vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes. E 
fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o espírito que 
nos deu nova vida, e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 
 



LITURGIA DA PALAVRA  

 
12. PRIMEIRA LEITURA (At 4, 32-35)  

Um só coração e uma só alma. 
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
32A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém 
considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era 
posto em comum. 33Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam 
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por 
todos. 34Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam 
terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o colocavam aos pés 
dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. 
Palavra do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 
 
13. SALMO RESPONSORIAL (Sl 117)  
 

Dai graças ao Senhor 
Pe. Joseph Gelineau, SJ (1920-2008) 

 
 
Salmista: A casa de Israel agora o diga: * "Eterna é a sua misericórdia!" A 
casa de Aarão agora o diga: * "Eterna é a sua misericórdia!" Os que temem o 
Senhor agora o digam: * "Eterna é a sua misericórdia!"  
 
Salmista: A mão direita do Senhor fez maravilhas, * a mão direita do Senhor 
me levantou! Não morrerei, mas ao contrário, viverei * para cantar as 
grandes obras do Senhor! O Senhor severamente me provou, * mas não me 
abandonou às mãos da morte. 
 
Salmista: A pedra que os pedreiros rejeitaram * tornou-se agora a pedra 
angular.  Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: * que maravilhas ele fez a 
nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele 
exultemos! 



14. SEGUNDA LEITURA (1Jo 5, 1-6)  
Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. 

 
Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos: 1Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e 
quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. 
2Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e 
guardamos os seus mandamentos. 3Pois isto é amar a Deus: observar os seus 
mandamentos. E o seus mandamentos não são pesados, 4pois todo o que 
nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo: a 
nossa fé. 5Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o 
filho de Deus? 6Este é o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo. (Não 
veio somente com a água, mas com a água e o sangue.) E o Espírito é que dá 
testemunho, porque o Espírito é a Verdade. Palavra do Senhor.  
T.: Graças a Deus. 
 
15. SEQUÊNCIA 
Todos permanecem sentados, exceto o coro que canta, alternando com o povo: 
 

Ó cristãos, vinde ofertai (Victimæ Paschali Laudes) 
Canto Gregoriano / Reginaldo Veloso 

 
Homens:  
Ó cristãos, vinde ofertai * os louvores pascais.  
Já remiu as ovelhas: o inocente por elas reconciliando céus e terra.  
Vida e morte, ó duelo, ó combate mais belo:  
da vida o Rei morreu, mas venceu.   
Que viste, ó Maria, quando ao Horto então corrias?  
 
Mulheres:  
A tumba vi do Vivente, do Cristo a glória resplendente:  
os Anjos eu ouvi e os panos no chão, eu vi.  
Minha esperança clareia: Jesus vai nos ver na Galileia.  
 
Todos:  
Cristo, eu sei, ressuscitou, eis toda verdade: e tu, da Vida, ó Rei, piedade. 
 
 
 
 
 



16. ACLAMAÇÃO AO EVANGEL HO (Jo 20, 29)  
 

Festival Alleluia 
Pe. James J. Chepponis 

 
O coro entoa e em seguida a assembleia repete: 
 

 
 
V.:  Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. 
 
17. EVANGELHO (Jo 20, 19-31) 
Diác.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 
Diác.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
T.: Glória a vós, Senhor 

 
Oito dias depois, Jesus entrou. 

 
Diác.: 19Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, 
por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, 
Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: “A paz esteja convosco”. 
20Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos 
se alegraram por verem o Senhor. 21Novamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio”. 22E depois de ter 
dito isso, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não 
perdoardes, eles lhes serão retidos”. 24Tomé, chamado Dídimo, que era um 
dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. 25Os outros discípulos 
contaram-lhe depois: “Vimos o Senhor!” Mas Tomé disse-lhes: “Se eu não vir 
a marcar dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos 
pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei”. 26Oito dias depois, 
encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava 
com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e 



disse: “A paz esteja convosco”. 27Depois disse a Tomé: “Põe o teu dedo aqui e 
olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas 
incrédulo, mas fiel”. 28Tomé respondeu: “Meu Senhor e meu Deus!” 29Jesus 
lhe disse: “Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram 
sem terem visto!” 30Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, 
que não estão escritos neste livro. 31Mas estes foram escritos para que 
acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a 
vida em seu nome. Palavra da Salvação. 
T.: Glória a vós, Senhor. 
 
Repete-se o Aleluia. 
 
18. HOMILIA 
 
19. PROFISSÃO DE FÉ 
 
O Arcebispo entoa: 
 

 
 
O Coro e Assembleia continuam: 
 

Credo 
Pe. António Cartageno 

 

 
 
Coro: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. 
 
Coro: E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,  
(todos se inclinam às palavras seguintes até "da Virgem Maria") 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à 
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. 



Coro: Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica; na comunhão dos 
santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne, na vida eterna. 
 

 
 
20. ORAÇÃO DOS FIÉIS 
Pr.: Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal invoquemos a Deus, 
com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado 
Filho, considere também nossas humildes orações. 
 
O coro entoa e em seguida a assembleia repete: 
 

 
 

1. Senhor, Pai Santo, que a ressurreição d o vosso Filho Jesus renove a 
Igreja, povo de Deus, para que em comunhão com o papa Bento, 
bispos, padres, diáconos, ministros e ministras anunciem a todos os 
novos céus e a nova terra. 

2. Senhor, Pai querido, nós vos damos graças pela presença de Dom 
Airton José como pastor da Igreja de Campinas, dai-lhe os dons do 
vosso Espírito para continuar conduzindo nossa Arquidiocese na 
vivência da comunhão e missão. 

3. Senhor, nosso Deus, acolhemos na fraternidade da oração e no 
carinho da comunhão e da amizade Dom Airton José, “que vem para 
fazer Tua Vontade”, e nos orientar para vivermos como Igreja da 
caridade em permanente missão. 

4. Demos graças a Deus pelo ministério pastoral de Dom Gilberto, 
arcebispo emérito de Campinas que continua com sua presença 
fraterna a nos enriquecer com o seu ardor missionário. 



5. Nós vos louvamos e vos bendizemos Pai querido pela ressurreição do 
vosso Filho que renova nossa vida cristã e pela intercessão da 
Imaculada Conceição, Mãe e Padroeira desta Arquidiocese, ajudai-nos 
a viver como Igreja missionária que acolhe, se renova e serve. 

 
Pr.: Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita 
a toda espécie de dificuldades; ouvi o desejo daqueles que vos suplicam e 
realizai os pedidos dos que creem em vos. Por Cristo Nosso Senhor.  
T.: Amém. 

 

 LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
21. PREPARAÇÃO DAS OFERE NDAS 
 

Misericordias Domini (Sl 89 / Sl 136) 
Henryk Jan Botor 

 

 
 

Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor. 
 
Coro: Confitemini Domino quoniam bonus,  
quoniam in æternum misericordia eius. 

Demos graças ao Senhor porque ele é bom; 
porque eterna é a sua misericórdia. 
 

Coro: Qui fecit mirabilia magna solus, 
quoniam in æternum misericordia eius. 

Somente ele é que faz grandes maravilhas; 
porque eterna é a sua misericórdia. 
 
 
 



Coro: Quia in humilitatem nostra memor fuit nostri 
quoniam in æternum misericordia eius.  

De nós, seu povo humilhado, recordou-se; 
porque eterna é a sua misericórdia. 
 

Coro: Confitemini Domino Dominorum 
quoniam in æternum misericordia eius. 

Demos graças ao Senhor dos Senhores: 
porque eterna é a sua misericórdia. 
 

Coro: Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto, 
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
 
Coro: Sicut erat in principio et nunc et semper,  
et in sæcula sæculorum. Amen. Amen. 
 
22. ORAI, IRMÃOS 
Pr.: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso. 
T.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 
 
23. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Pr.: Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo (e dos que renasceram nesta 
Páscoa), para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos 
a eterna felicidade. Por Cristo, nosso Senhor.  
T.: Amém. 
 
24. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I / PREFÁCIO DA PÁSCOA I  
Pr.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 
Pr.: Corações ao alto. 
T.: O nosso coração está em Deus. 
Pr.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.  
T.: É nosso dever e nossa salvação. 
Pr.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa 
Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. 
Morrendo, destruiu a morte, e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando 
de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar 
a vossa glória cantando a uma só voz: 



Santo 
Marco Frisina / Clayton Dias 

 
O coro entoa e em seguida a assembleia repete: 
 

 
 
Coro: O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas 
alturas. 
 
Todos: 

 
 
Coro: Bendito o que vem em nome, em nome do Senhor. Hosana, hosana, 
hosana nas alturas. 
 
Todos: 

 
 
CP.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis X estas oferendas 
apresentadas ao vosso altar.  
 

 
 
 
 



CP.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e 
proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as 
oferecemos também pelo vosso servo o papa Bento, por mim vosso indigno 
servo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 
 

 
 
1C.: Lembrai-vos, ó Pai dos vossos filhos e filhas N. N. e de todos os que 
circundam este altar,  dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos 
servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos 
os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam. 
 

 
 
2C.: Em comunhão com toda a Igreja celebramos o dia santo da ressurreição 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu 
esposo São José, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, Tiago 
e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, 
Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, 
Cosme e Damião, e todos os vossos Santos. Por seus méritos e preces 
concedei-nos sem cessar a vossa proteção.  
 

 
 
CP.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a 
vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer 
pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. 
Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos 
entre os vossos eleitos.  
 
 



 
 
CC.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso. 
 
CC.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou 
os olhos a vós, ó Pai, 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. 
 

 
 



CC.: Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens 
que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da 
salvação. 
 

 
 
CC.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o 
sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela 
seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, 
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as 
graças e bênçãos do céu.  
 

 
 
3C.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Dom Bruno Gamberini, José 
Julião dos Santos e Benedita Vieira da Fonseca que partiram desta vida, 
marcados com o sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, 
concedei a felicidade, a luz e a paz.  
 

 
 
4C.: E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, 
concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos 
Apóstolos e Mártires: João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, 
Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. 

 



CP.: Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre 
nós.  
 
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.  
 

 
 

RITO DA COMUNHÃO 

 
25. PAI-NOSSO / EMBOLISMO 
Pr.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino 
ensinamento, ousamos dizer: 
T.: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a 
nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no 
céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
 
Pr.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.  
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!  
 
26. RITO DA PAZ 
Pr.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T.: Amém. 
Pr.: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
T.: O amor de Cristo nos uniu. 
 
 
 
 
 



27. FRAÇÃO DO PÃO / CORD EIRO DE DEUS 
 

Cordeiro 
Vincenzo Giudici / Clayton Dias 

 
Coro: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
 
Todos: 

 
 
Pr.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo. 
T.: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. ANTÍFONA DA COMUNHÃO I 
 

Aproxima a tua mão (Jo 20, 27 / Sl 117) 
Pe. Antônio Ferreira dos Santos 

 
Coro: Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos e não sejas 
incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos 
cravos e não sejas incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aleluia. Aleluia. 
 
Assembleia e coro: 

 
 
Coro: Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! “Eterna é a sua misericórdia!” 
A casa de Israel agora o diga: “Eterna é a sua misericórdia!”  
Coro: Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos e não sejas 
incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aleluia. Aleluia. 
 
Assembleia e coro: Disse Tomé a Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor 
e meu Deus! Aleluia! 
 
Coro: Na minha angústia eu clamei pelo Senhor e o Senhor me atendeu e 
libertou! “É melhor buscar refúgio no Senhor, do que por no ser humano a 
esperança”. 
Coro: Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos e não sejas 
incrédulo, mas fiel, mas fiel. 
 
Assembleia e coro: Disse Tomé a Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor 
e meu Deus! Aleluia! 
 
Coro: Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os 
derrotei; de todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os 
derrotei. 
Coro: Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos e não sejas 
incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aleluia. Aleluia. 



Assembleia e coro: Disse Tomé a Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor 
e meu Deus! Aleluia! 
 
Coro: Empurram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu 
socorro. O Senhor é minha força e o meu canto e tornou-se para mim o 
Salvador.  
Coro: Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos cravos e não sejas 
incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aproxima a tua mão e reconhece o lugar dos 
cravos e não sejas incrédulo, mas fiel, mas fiel. Aleluia. Aleluia. 
 
Assembleia e coro: Disse Tomé a Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor 
e meu Deus! Aleluia! 
 
 
29. ANTÍFONA DA COMUNHÃO II 
 

Cristo nossa Páscoa (1Cor 5, 7-8) 
Marco Frisina / Virgilio Solli 

 
O coro entoa e em seguida a assembleia repete: 

 
 
Coro: Celebremos a festa com ázimos de pureza e verdade. Aleluia. Aleluia. 
Aleluia. 
 
Coro: Se morremos em Cristo, n’Ele viveremos, porque nós sabemos que o 
Cristo ressuscitou! Morto por nós, por todo o pecado: continua vivo em Deus 
para sempre! 
 
Coro: Não mais reina o pecado sobre os nossos corpos; mas os nossos 
membros são oferta ao Senhor: sejam instrumentos ao seu serviço, pois já 
não vivemos na lei, mas em sua graça. 
 
Coro: Libertados em Cristo, Ele é nossa vida. Que o nosso olhar se volte 
sempre para o céu. Lá não há dor, nem sofrimento, lá viveremos em toda 
glória! 
 
 



30. PÓS-COMUNHÃO 
 

O Cordeiro que foi imolado (Ap 4, 11; 5) 
Pe. António Cartageno 

 
Coro: O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a 
sabedoria, a honra, a glória e o louvor.  
 
Todos:  

 
 
Coro: Vós sois digno, Senhor nosso Deus, * de receber a honra, glória e poder.  
 
Coro: Porque todas as coisas criastes, † é por vossa vontade que existem * e 
subsistem porque vós mandais. 
 
Coro: Vós sois digno, Senhor nosso Deus, †deolivronasma Þosreceber*ede
abrir suas folhas lacradas! 
 
Coro: Porque fostes por nós imolado; para Deus nos remiu vosso sangue 
dentre todas as tribos e línguas, dentre todos os povos da terra e nações. 
 
Coro: Pois fizestes de nós, para Deus, †sacerdotesepovodereis,*eiremos
reinar sobre a terra. 
 
31. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Pr.: Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o 
sacramento pascal que recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.  
T.: Amém. 
 
 
 
 
 



RITOS FINAIS 

 
32. AVISOS E AGRADECIMENTOS 
 
33. BÊNÇÃO SOLENE 
Pr.: O Senhor esteja convosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 
Diác.: Inclinai-vos para receber a bênção. 
Pr.: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos 
proteja contra todo o pecado. 
T.: Amém. 
Pr.: Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho 
vos enriqueça com o dom da imortalidade. 
T.: Amém. 
Pr.: E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com 
alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas 
alegrias. 
T.: Amém. 
Pr.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 
 
34. DESPEDIDA 
 

 



35. ANTÍFONA MARIANA 
Todos se voltam à imagem de Nossa Senhora e cantam: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. SAÍDA I 
 

Hino Pontifício (Marche Pontificale) 
Charles Gounod (1818-1893) / D. Marcos Barbosa, OSB 

 
Ó Roma eterna, dos mártires, dos Santos. 
Ó Roma eterna, acolhe os nossos cantos! 
Glória no alto, ao Deus de majestade, 
paz sobre a terra, justiça e caridade. 
A Ti corremos, Angélico Pastor! 
Em Ti nós vemos o doce Redentor! 
A voz de Pedro na tua o mundo escuta, 
conforto e escudo de quem combate e luta! 
Não vencerão as forças do inferno,  
mas a verdade, o doce amor fraterno! 
Salve, salve Roma, é eterna a tua história, 
cantam-nos tua glória monumentos e altares. 
Roma dos Apóstolos, Mãe e Mestra da verdade, 
Roma, toda a cristandade, o mundo espera em ti. 
Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, 
vence, refulgente, todo erro e todo mal! 
Salve, Santo Padre, vivas tanto mais que Pedro, 
desça, qual mel do rochedo, a benção do doce Pai. 

 
 
37. SAÍDA I 

 

Hallelujah do Oratório MESSIAH (HWV 56) 

G. F. Händel (1685 – 1759) 
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