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RITOS INICIAIS 
 

ANIMADOR: Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a este encontro com o Senhor, no 

qual nosso irmão: Diácono João Victor dos Santos Silva, CR; será ordenado sacerdote na 
ordem dos presbíteros. Por meio do sacramento da Ordem, roguemos ao Senhor que ele seja 
homem de oração, do serviço e da humildade, respondendo a cada dia, o chamado do Senhor 
Jesus. 
O Diacono Joao Victor pertence a Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos. Ordem fundada por 
São Caetano de Thiene e outros três companheiros, em 1524 em Roma. Partindo da reforma 
interior, isto é, dos próprios costumes e atitudes, para lograr uma reforma exterior, os Teatinos 
se espalharam por toda a Itália, e além. Hoje, depois de quase 500 anos da fundação, os 
padres Teatinos estão presentes no Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, 
Espanha e Itália. Nestas diversas realidades realizam desde o trabalho em escolas e colégios, 
passando pelo trabalho paroquial, na busca do Reino de Deus e sua justiça, desempenhando 
cada atividade que lhes é confiada. Acolhamos nesse momento a imagem de São Caetano, o 
santo da Providencia. 
- Entrada da imagem de São Caetano. 
    Acolhamos com muito carinho, nosso Bispo Dom Gorgonio Alves da Encarnação Neto, os 
padres concelebrantes, os diáconos e os seminaristas, juntamente com o diácono que será 
ordenado presbítero. Com fé e alegria, cantemos: 

 

1. CANTO DE ENTRADA: 

 
2. SAUDAÇÃO INICIAL: 
Bispo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 

 
Bispo: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
3. ATO PENITENCIAL: 
Bispo: Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que 
somos pecadores. 
  
CANTO PENITENCIAL 

 
Bispo: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
4. HINO DE LOUVOR 
 
5. ORAÇÃO DE COLETA 
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OREMOS (pausa) Senhor, nosso Deus que para governar o vosso povo vos servis do 

ministério dos sacerdotes, concedei a este Diácono da vossa Igreja, que vos dignastes 
escolher hoje para o múnus do Presbiterado, a graça de perseverar no vosso serviço e, 
por seu ministério e sua vida, promoverem, em Cristo, a vossa glória. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

6. PRIMEIRA LEITURA - Jr 1,4-9 
 
Leitura do profeta Jeremias  
Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: 'Antes de formar-te no ventre materno, eu 
te conheci; antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das 
nações'. Disse eu: 'Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo'. Disse-me o 
Senhor: 'Não digas que és muito novo; a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu 
te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te', diz 
o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: 'Eis que ponho minhas 
palavras em tua boca. 
- Palavra do Senhor. 
Todos: Graças a Deus 
 
7. SALMO - Salmo 41 
— Minha alma tem sede de Deus! 
 
— Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minh’alma por 
vós, ó meu Deus!  
 
— A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a 
face de Deus? 
 
— Enviai vossa luz, vossa verdade: elas serão o meu guia; que me levem ao vosso Monte 
santo, até a vossa morada! 
 
— Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som 
da harpa, meu Senhor e meu Deus! 
 
8. SEGUNDA LEITURA – 1 Cor. 9, 16-19.22-23 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios  
Irmãos: Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade 
para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho! 
Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a 
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salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. 
Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, 
sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me 
tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 
Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para 
certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. 
- Palavra do Senhor. 
Todos: Graças a Deus 
 
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
10. EVANGELHO - Lucas 9, 57-62 
- O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
- Evangelho † de Jesus Cristo, segundo são Lucas. 
Todos: Glória a vós, Senhor. 
 
Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse 
a Jesus: “Eu te seguirei para onde quer que fores”.  
Jesus lhe respondeu: “As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do 
Homem não tem onde repousar a cabeça”. Jesus disse a outro: “Segue-me”. Este 
respondeu: “Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai”. Jesus respondeu: “Deixa que os 
mortos enterrem os seus mortos; mas tu, vai anunciar o Reino de Deus”. Um outro ainda 
lhe disse: “Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus 
familiares”. Jesus, porém, respondeu-lhe: “Quem põe a mão no arado e olha para trás 
não está apto para o Reino de Deus”. 
- Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor. 
 
 

RITO DA ORDENAÇÃO 

Terminada a proclamação do Evangelho, o Presidente da celebração e a assembleia sentam-se: o Candidato à 
ordenação coloca-se diante do Bispo e permanece em pé. 
 

Comentarista: Fortalecidos com o dom do Espirito Santo, os presbíteros são chamados a 
conduzir todos ao mistério do Cristo Bom Pastor, mostrando-se servos de todos. Este 
ministério nasce da vocação recebida de Deus, ao qual o ordinando responde com 
generosidade. 
 

ELEIÇÃO DO CANDIDATO 

O diácono: 

- Queira aproximar-se o que vai ser ordenado Presbítero:  

Diácono João Victor dos Santos Silva, CR 
 
O Ordenando responde: 
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- Presente! 
 

O Prepósito Geral: 

- Reverendíssimo Pai, a santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de Presbítero 
este nosso irmão. 

 
O Bispo: 

 - Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? 

O Prepósito Geral: 

- Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que 
foi considerado digno.  

 
O Bispo: 

- Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão 
para a Ordem do Presbiterado. 
Todos: - Graças a Deus! 
 

11. HOMILIA  
 

PROPÓSITO DO ELEITO 

Comentarista: Neste momento o diácono João Victor manifestará o seu desejo de consagrar-
se ao serviço da Igreja, a vida de oração, colaborar com o bispo e buscar sempre a salvação 
da humanidade. 
Ao término da homilia, estando o Eleito diante do Bispo, responde as seguintes perguntas: 
O Bispo: 

- Caro filho,  
antes de ingressardes na Ordem dos Presbíteros,  
deveis manifestar perante o povo 
o propósito de aceitar este encargo. 
 

Queres, pois, desempenhar sempre  
a missão de sacerdote no grau de Presbítero, 
como fiel colaborador da Ordem episcopal, 
apascentando o rebanho do Senhor; 
sob a direção do Espírito Santo? 
O Eleito responde: 

 - Quero. 

 
O Bispo: 

- Queres, com dignidade e sabedoria, 
desempenhar o ministério da palavra, 
proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? 
O Eleito responde: 

- Quero. 
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O Bispo: 

- Queres celebrar com devoção e fidelidade 
os mistérios de Cristo, 
sobretudo o Sacrifício eucarístico 
para louvor de Deus e santificação do povo cristão, 
segundo a tradição da Igreja? 
O Eleito responde: 

- Quero. 

 
O Bispo: 

- Queres implorar conosco a misericórdia de Deus 
em favor do povo a vós confiado, 
sendo fielmente assíduo ao dever da oração? 
O Eleito responde: 

- Quero 

 
O Bispo: 

- Queres, unir-se cada vez mais 
ao Cristo, sumo Sacerdote, 
que se entregou ao Pai por nós, 
e ser com ele consagrado a Deus 
para a salvação da humanidade? 
O Eleito responde: 

- Quero, com a graça de Deus. 
 

O candidato se ajoelha na frente do bispo e o bispo interroga-o: 
O Bispo: 

- Prometes respeito e obediência ao Bispo diocesano e ao teu legítimo Superior? 
O Eleito responde: 

- Prometo. 
O Bispo: 

- Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. 
 

PRECE LITÂNICA 
 

O Bispo em pé, com as mãos postas, diz voltado para a assembleia: 

- Roguemos, irmãos e irmãs, 
a Deus Pai todo-poderoso  
que derrame com largueza a sua graça 
sobre este seu servo, 
que ele escolheu para o cargo de Presbítero. 
 

O candidato prostra-se por terra.  
 

 
Diácono: Ajoelhai-vos 
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            Os cantores iniciam o canto das ladainhas, enquanto os outros respondem:  
 

 

Kyrie eleison / Kyrie eleison                             

Christe eleison / Christe eleison            

Kyrie eleison / Kyrie eleison   

                              

Santa Maria Mãe de Deus / Rogai por nós       

São Miguel/ Rogai por nós            

Santos Anjos de Deus / Rogai por nós      

São José / Intercedei por nós   

 

São João Batista / Rogai por nós       

São Pedro e São Paulo / Rogai por nós        

Santo André / Rogai por nós       

São Tiago / Intercedei por nós   

           

São João / Rogai por nós           

São Tomé / Rogai por nós         

São Tiago / Rogai por nós           

São Filipe / Intercedei por nós  

            

São Bartolomeu / Rogai por nós           

São Mateus / Rogai por nós             

São Simão / Rogai por nós           

São Tadeu / Intercedei por nós  

            

São Matias / Rogai por nós  

São Marcos / Rogai por nós  

São Lucas / Rogai por nós  

Santa Maria Madalena / Intercedei por nós  

 

Santo Estevão / Rogai por nós  

Santo Inácio de Antioquia / Rogai por nós  

São Lourenço / Rogai por nós  

Santa Perpétua e Santa Felicidade / Intercedei por nós  

 

Santa Inês / Rogai por nós  

São Gregório / Rogai por nós  

Santo Agostinho / Rogai por nós  

São Basílio / Intercedei por nós  

 

 

São Martinho / Rogai por nós   

São Bento / Rogai por nós  
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São Francisco e São Domingos / Rogai por nós  

São Francisco Xavier / Intercedei por nós  

 

São Domingos Savio / Rogai por nós  

Santa Catarina de Sena / Rogai por nós  

Santa Teresa de Jesus / Rogai por nós  

São Caetano de Thiene / Intercedei por nós   

         

Santo Inácio de Loyola / Rogai por nós         

São Pio X / Rogai por nós     

São José Maria Tomasi / Rogai por nós         

Santo André Avelino / Intercedei por nós  

          

Santa Teresinha / Rogai por nós 

Santa Rita de Cassia / Rogai por nós 

Santa Madre Paulina / Rogai por nós 

Santa Dulce dos pobres / Rogai por nós 

 

Beato Joao Marinoni / Rogai por nós 

Beato Paulo Buralli / Rogai por nós 

Beata Nha Chica / Rogai por nós 

Todos os Santos e Santas de Deus / Rogai 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 de 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 e santificar este Eleito, / Ouvi-nos, Senhor   

Para que vos digneis abençoar, santificar e Consagrar este Eleito, / Ouvi-nos, Senhor  

                      

 

Para que vos digneis conceder 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 no vosso santo serviço, / Ouvi-nos, Senhor                                                               
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Jesus, Filho do Deus vivo, / Ouvi-nos, Senhor                  

 

Cristo, ouvi-nos / Cristo, ouvi-nos 

Cristo, atendei-nos / Cristo, atendei-nos 
 

 O Bispo se levanta, e, com mãos estendidas, diz:  

- Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus, 
e derramai sobre este vosso servo 
a benção do Espírito Santo 
e a força da graça sacerdotal, 
a fim de que acompanheis 
com a riqueza de vossos dons 
os que apresentamos à vossa solicitude 
para ser consagrado.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Todos: Amém. 
 
Diácono: Levantai-vos 

 

 

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS E PRECE DE ORDENAÇÃO 

O Eleito se levanta, aproxima-se do bispo que está em pé, junto à cátedra, com mitra e se ajoelha diante dele. 

O bispo impõe as mãos sobre a cabeça do Eleito, em silêncio e todos os presbíteros presentes fazem o mesmo.  

Tendo o Eleito ajoelhado diante de si, o Bispo, sem mitra, de mãos estendidas, diz a Prece de Ordenação:  

 
Assisti-nos, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana 
e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e, para 
formar um povo sacerdotal, estabeleceis, em diversas ordens, os ministros de Jesus 
Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. 
Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós 
instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Aarão, para guiar e santificar o vosso 
povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, 
comunicastes a setenta homens prudentes o espírito dado a Moisés que, com o auxílio 
deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes 
copiosamente sobre os filhos de Aarão da plenitude concedida a seu pai, para que o 
serviço dos sacerdotes segundo a Lei fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, 
que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai santo, enviastes ao 
mundo o vosso Filho, Jesus, Apóstolo e Pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a 
vós se ofereceu na cruz, como hóstia pura, e fez os seus Apóstolos, santificados na 
verdade, participantes da sua missão; e lhes destes colaboradores para anunciar e 
consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também, agora, à nossa 
fraqueza, Senhor, este cooperador, de que tanto necessitamos no exercício do 
sacerdócio apostólico.  
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NÓS VOS PEDIMOS, PAI TODO-PODEROSO, CONSTITUÍ ESTE VOSSO SERVO NA 
DIGNIDADE DE PRESBÍTERO; RENOVAI EM SEU CORAÇÃO O ESPÍRITO DE SANTIDADE; 
OBTENHA, Ó DEUS, O SEGUNDO GRAU DA ORDEM SACERDOTAL, QUE DE VÓS 
PROCEDE, E SUA VIDA SEJA EXEMPLO PARA TODOS.  
 
Seja ele cooperador, zeloso de nossa Ordem Episcopal para que as Palavras do 
Evangelho, caindo nos corações humanos através de sua pregação, possam dar muitos 
frutos e chegar até os confins da terra, com a graça do Espírito Santo. Seja ele 
juntamente conosco fiel dispensador dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo 
renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores 
sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que ele esteja sempre unido a nós, 
Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a ele confiado e em favor 
de todo o mundo. Assim, todas as nações, reunidas em Cristo Jesus, se convertam em 
um só povo, para a consumação do vosso Reino.  
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Todos: Amém. 
 

 

IMPOSIÇÃO DAS VESTES 
Terminada a Prece de Ordenação, todos sentam. O bispo põe a mitra. O Ordenado se levanta e um Presbítero 
lhe impõe a estola e lhe veste a casula. 
 

Animador: Neste momento o neo-sacerdote será revestido com a estola sacerdotal e a 
casula, símbolos de que estão plenos do Espírito Santo de Deus para o serviço de seu povo. 
Depois, o Bispo ungirá com o óleo do Santo Crisma as mãos, em sinal de consagração. 
 

CANTO DE VESTIÇÃO 
 

 

UNÇÃO DAS MÃOS 
O Bispo de mitra, com o gremial branco, unge com o óleo do santo Crisma a palma das mãos do Ordenado, 
ajoelhado diante de si, dizendo:  

 
O Bispo: 

Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, e revestiu de poder, 
te guarde para santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício.  
 

ENTREGA DO PÃO E DO VINHO 
Trazem o pão na patena e o vinho e água no cálice para missa. O Bispo entrega ao Ordenado.  
 
O Bispo: 

Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que 
vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da 
Cruz do Senhor.  
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ABRAÇO DA PAZ 
Animador: O Bispo dará agora ao Padre João Victor o abraço da paz. Depois, os padres aqui 
presentes acolherão o neo-sacerdote com a paz de Cristo. 
 
O Bispo: 

A paz esteja contigo! 
 
O ORDENADO:  

O amor de Cristo nos uniu. 
 

CUMPRIMENTOS (CANTO) 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

12. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
Animador: Preparando a mesa santa, ofereçamos ao Senhor, além dos dons do pão e do 
vinho, a vida, a vocação e o ministério do novo sacerdote. Que, alimentados pela Eucaristia, 
possam ser sacramentos do amor e da misericórdia. Cantemos: 
 

CANTO DAS OFERTAS 

 
13. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
Bispo: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
Todos: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja. 
 

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Bispo: Ó Deus, que escolhestes sacerdotes para servirem o vosso altar e o vosso povo, 
concedei, por este Sacrifício, que o serviço destes vossos servos sempre vos agrade e 
produza em vossa Igreja frutos que permaneçam. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
Todos: Amém. 
 

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA  
(Prefácio: Cristo, Fonte de todo ministério na Igreja / Cânon Romano) 
Bispo: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
Bispo: Corações ao alto. 
Todos: O nosso coração está em Deus. 
Bispo: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
Todos: É nosso dever e nossa salvação. 
 

Bispo: Na verdade, é justo e necessário,  
é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo,  
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Deus eterno e todo-poderoso.  
Pela unção do Espírito Santo,  
constituístes vosso Filho unigênito  
Pontífice da nova e eterna aliança.  
E estabelecestes que se exercesse na Igreja  
uma grande variedade de ministérios.  
Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo,  
enriqueceu a Igreja  
com um sacerdócio real.  
E, com bondade fraterna, escolhe homens,  
que, pela imposição das mãos,  
participem do seu ministério.  
Em nome de Cristo,  
eles guiam o vosso povo santo na caridade,  
o nutrem com a palavra  
e o fortalecem com os sacramentos.  
Dando a vida por vós  
e pela salvação de todos,  
procuram assemelhar-se cada vez mais  
ao próprio Cristo,  
testemunhando, constantes, a fidelidade  
e o amor para convosco.  
Por essa razão,  
com os Anjos do céu  
e com as mulheres e os homens da terra  
unidos a todas as criaturas,  
proclamamos, jubilosos, a vossa glória,  
cantando a uma só voz: 
Une as mãos, e, com o povo, canta. 
 
De braços abertos, diz: 

Bispo: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar. 
Todos: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 
 
De braços abertos, prossegue: 

Bispo: Nós as oferecemos por 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 Francisco, por mim vosso indigno servo, e por todos os que 
guardam a fé que receberam dos Apóstolos. 
Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida. 
 
Memento dos vivos 

1C (Pe. Salvador, CR): Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N. une as mãos e reza 

em silêncio. De braços abertos, prossegue: e de todos os que circundam este altar, dos quais 
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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. 
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos! 
 
“Infra actionem” 

2C (Pe. Júlio): Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe 
de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, e 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 Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos Santos. Por seus 
méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.  
Todos: Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos! 
 
De braços abertos, continua: 

Bispo: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa 
família. Nós a oferecemos também por este vosso servo João Victor que vos dignastes 
elevar à Ordem do Presbiterado. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o 
que de vós recebeu.  
Estendendo as mãos sobre as oferendas, diz: 

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.  
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

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. 
 

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 
ESTERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 

Bispo: Eis o mistério da fé! 
Todos: Anunciamos Senhor a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde 
Senhor Jesus! 
 
De braços abertos, diz: 

Bispo: 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,  
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dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice 
da salvação. 
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

 
 
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e 
os dons de Melquisedec.  Une as mãos e inclina-se, dizendo: 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, ergue-se e faz sobre si o sinal da cruz, dizendo: sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu.  
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
Memento dos defuntos  
De braços abertos, diz: 

3C (Pe. João Victor): Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta 
vida, marcados com o sinal da fé: Une as mãos. Terezinha, Carmo e Joaquim. A eles, e a 
todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.  
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 
Bate no peito, dizendo: 

4C: E a todos nós pecadores, de braços abertos, prossegue: que confiamos na vossa imensa 
misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos 
Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, 
Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos 
os vossos santos.  
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

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

Bispo: Por Cristo, com Cristo e em Cristo; A vós Deus Pai todo-poderoso; Na unidade do 
Espírito Santo; Toda honra e toda a glória; Agora e para sempre. 
Todos: Amém!  
 

RITO DA COMUNHÃO 
 
Bispo: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer: 
Pai Nosso... 
 
Bispo: 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. 
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
 

Bispo: 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-
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lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito 
Santo. 
Todos: Amém. 
 

Bispo: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos: O amor de Cristo nos uniu. 
Diácono: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. 
 
16. CANTO DO CORDEIRO 
 

Bispo: Felizes os convidados para o Banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. 
 

Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a). 
 

17. CANTO DA COMUNHÃO 
 

 
 

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

OREMOS (pausa) Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta 

Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, 
possam vos servir dignamente. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

19. PALAVRA DO PREPÓSITO GERAL / PROVINCIAL 
 
20. AGRADECIMENTOS DO NEO-PRESBÍTERO 

         
21. BENÇÃO FINAL 

Depois, o nes-prebítero coloca-se diante do altar e o Presidente da Celebração, com os braços estendidos sobre 
ele e sobre o povo, dá a bênção solene. 

 

Bispo: O Senhor esteja convosco. 
Todos: Ele está no meio de nós. 
 
- Bênção sobre o ordenado: 

Bispo: Deus, pastor e guia da Igreja, vos guarde constantemente com sua graça para 
cumprirdes com fidelidade os deveres de Presbítero. 
Todos: Amém. 
 

Bispo: Ele te faça no mundo servo e testemunha da verdade e do amor de Deus e 
ministro fiel da reconciliação. 
Todos: Amém. 
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Bispo: Ele te faça verdadeiro pastor, que leve a seu povo o Pão vivo e a Palavra da vida 
para que cresça na unidade do Corpo de Cristo. 
Todos: Amém. 
 
- Bênção sobre toda a assembleia: 

Bispo: E a todos vós, aqui reunidos,  
abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho † e Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
 
Diácono: Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 
Todos: Graças a Deus. 
 
22. CANTO FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


