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HOMENS E MULHERES NOVOS, PARTÍCIPES DA 
MESA DO SENHOR 

 

Ao ser acolhidos na Casa do Senhor, uma fuga de vigas que 
sustentam o forro orienta nossos olhos até o ponto central da Ábside com 
seu luminoso ícone da Transfiguração. O Altar, em baixo ao centro do 
Presbitério, junto com o ícone da Transfiguração, constitui o coração do 
espaço litúrgico da igreja, onde se encontram os elementos centrais da 
celebração: o Altar, o Ambão, a Sede do Presidente. 

“Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz”, proclamou a 
voz do Pai, do meio da nuvem, durante a Transfiguração (Mc. 9,7). 
“Fazei isto em memória de mim”, disse Jesus aos apóstolos, ao entregar-
lhes seu corpo e seu sangue, pela salvação de todos os seres humanos, na 
última Ceia.  

A voz do Pai aos discípulos, convidando-os a escutarem o ensino e 
a seguirem a vida de Jesus, e o mandamento de Jesus aos doze para que 
tenham ao centro da própria existência, seu gesto supremo de dar a 
própria vida por amor, constituem o eixo central não somente das 
celebrações do mistério de Cristo, mas da inteira vida cristã. 

O ícone da Transfiguração e o Altar, ambos profecia e memorial 
da morte e da Ressurreição   de Jesus, são os dois lados da mesma relação 
vital com Cristo, que conduzirá os discípulos de todos os tempos a ser 
transfigurados nele mesmo. 

Para viver de maneira autêntica o mistério da transfiguração, não é 
suficiente repetir com Pedro, cheio de entusiasmo: “Mestre, é bom 
ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e 
uma para Elias” (Mc 9, 5). Poderia ser um bom desejo sem consequências 
(cf. Mc 9,6). 
 A fim de que a contemplação do mistério seja comprovada 
autêntica, é necessário seguir Jesus rumo a Jerusalém, isto é rumo o dom 
de se entregar na cruz. 
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  Sobre o altar o Espírito Santo, com sua potência divina transforma 
o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus, memorial da sua paixão e 
ressurreição. Na mesma oração eucarística a igreja pede que “O mesmo 
Espírito transforme todos os fiéis e cada um deles, que participam à 
celebração, num só corpo e num só espírito”. 
       Participando com fé, somos os destinatários da dupla ação 
transformadora do Espírito na Transfiguração de Jesus e na Eucaristia. A 
liturgia com sua linguagem simbólica exprime esta realidade divina e 
humana, com duas imagens simples e fortes.  
  1. O Altar é colocado imediatamente embaixo do ícone e em 
estreita relação com esse.  
         2. Olhando com maior atenção ao ícone, se impõe a atenção uma 
surpresa. Na cena, falta um elemento importante da narração: os três 
discípulos, escolhidos por Jesus exatamente a fim de que participassem ao 
evento e o pudessem testemunhar. 
Um esquecimento do pintor Marcio Mota, que pintou sob inspiração de 
Claudio Pastro, sempre extremamente atento a cada detalhe das narrações 
evangélicas? Ou um detalhe que não conta...?    
  O pintor quer, antes, convidar o fiel a contemplar com os olhos da 
fé o evento da transfiguração de Jesus no monte Tabor: ele vai além da 
dimensão de um evento circunscrito pelo tempo. É um evento de graça 
sempre novo, do qual os membros da assembleia celebrante são os atuais 
comparticipes e testemunhas.   
  Hoje somos nós os três apóstolos, agraciados por esse evento de 
graça que nos interpela como interpelou eles, para uma compreensão mais 
profunda do mistério de Jesus, e um mais adequado compromisso no 
seguimento dele. 
  Para atuar nesta admirável obra de transformação divina da nossa 
vida em Cristo, ele nos alimenta com sua Palavra e com seu corpo 
eucarístico, na dupla mesa do Altar e do Ambão, de onde se proclama a 
Palavra de Deus. Acolhida na fé, a Palavra “cresce”, como uma semente 
fecunda, com aquele que a deixa penetrar no próprio coração e dar frutos 
de vida nova, diziam os antigos padres da igreja. 
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  “As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me 
seguem. Eu dou-lhes a vida eterna” (Jo. 10, 27-28). Escutar, ser 
conhecidos, conhecer e seguir Jesus, é a verdadeira vida, aquela que vem de 
Deus. 
  Viver a “vida eterna” dentro da finitude da vida humana, significa 
aprender a viver desde agora no estilo de Deus, viver como frutos da 
ressurreição, antecipando a plenitude de vida, da qual gozaremos quando 
seremos acolhidos na Casa do Pai, de maneira definitiva. É o futuro e o 
definitivo que habitam nosso presente e nossos limites. 
  Alimentados pela Palavra e o Corpo e sangue de Cristo, a diferença 
de quanto acontece quando comemos, quando nós transformamos os 
alimentos em energia vital, no caso da Palavra e do corpo de Cristo, nós 
somos transformados naquilo que comemos. 
  Alimentados para caminhar, fortalecidos pelo pão da vida, aquilo 
verdadeiro, não aquilo que comeram vossos pais no deserto e morreram. 
“Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para 
sempre” (Jo. 6,51). 
  Com esta promessa somo reenviados a nossa condição de 
peregrinantes no deserto, a caminho rumo a verdadeira terra prometida, 
como o povo de Israel no deserto. Moramos em “tendas provisórias” 
enquanto caminhamos rumo a Casa do Pai. É provisório o edifício da 
igreja, mesmo a mais linda, e provisória é toda instituição humana, que 
deve nos ajudar e jamais nos capturar com a pretensão de ser definitiva e 
total.   
  Jesus está sempre em frente do povo de Deus a Caminho na fé. É 
Ele que anima seu corpo e preside “misteriosamente” a assembleia 
celebrante, enquanto quem preside ao nível ritual, é sinal sacramental do 
próprio Cristo. 
  O ícone de Nossa Senhora do Conforto, título com o qual é 
honrada na Congregação Camaldolense dos monges e das monjas, 
colocada de lado da Transfiguração, indica que, além de ser nossa 
Intercessora, Ela é a pessoa que se deixou transfigurar pelo Espírito Santo, 
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a ponto de dar sua carne ao Verbo de Deus. Ela caminha a frente da igreja 
e junto com a igreja, seu modelo e companheira. 
 A Capela na qual é guardada a Reserva do Santíssimo Sacramento, 
para a adoração e meditação pessoal, nos lembra que o Senhor “armou sua 
tenda no meio de nós e habitou entre nós “para sempre. Ele é o pão, que 
sustenta o nosso caminho de fé, Ele é o “Viático”, como é chamada a 
eucaristia entregue aos fiéis próximos a cumprir a última viagem para a 
Casa do Pai.         
    

 
Extraído das meditações em Preparação à celebração de Dedicação da igreja 

Outono/2022 
 

Dom Emanuele Bargellini, OSB Cam. 
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Camaldolenses em Mogi das Cruzes 

O Mosteiro da Transfiguração foi fundado em 1985. Os monges provinham do Sacro 
Eremitério e Mosteiro de Camáldoli (Arezzo) Itália, a convite do então Bispo de Mogi 
das Cruzes (SP), Dom Emílio Pignoli. 

A finalidade que os monges e o bispo se propuseram, foi a de constituir uma 
comunidade monástica, enraizada na tradição espiritual beneditina e camaldolense, e 
aberta às novas exigências de serviço ao Senhor e ao povo de Deus, evidenciadas pelo 
Concílio Vaticano II. Uma comunidade que vive a fraternidade evangélica, a oração 
litúrgica e pessoal, o estudo contemplativo e a meditação da Palavra de Deus, o 
trabalho manual e cultural, o diálogo ecumênico e inter-religioso, e a acolhida fraternal 
dos que procuram alimentar a própria busca espiritual. 

https://camaldolenses.com.br/camaldolenses 

 

Logo em seguida o convite foi estendido às monjas, através do Mosteiro de Santo 
Antão Abade em Roma. Assim como os monges, a madre abadessa Ildegarde Ghinassi 
e suas coirmãs aceitaram o convite, apesar de não ter sido possível realizá-lo ao mesmo 
tempo que o mosteiro masculino. 

Foi assim que, no dia 18 de dezembro de 1992, partiram de Roma rumo ao Brasil as 
irmãs Paula Borelli, do Priorato de Contra “Emmaus”(Itália), Maria Mhegele do 
mosteiro de Mafinga (Tanzânia) e no início de 1993 irmã Maura Aglioni do 
Mosteiro de Santo Antão Abade. 

No ano de 1995 o Mosteiro ficou pronto e recebeu a benção solene. Em 1996, 
juntaram-se ao grupo as irmãs Paola Rizzi do mosteiro de São Maglorio de 
Faenza(Itália) e a irmã Donata Likiliwike do Mosteiro da Mafinga (Tanzânia) . E, 
finalmente, em 2002 chega mais uma irmã tanzâniana do mosteiro de Minga, ir. 
Christina Chulla. 

Hoje a pequena semente lançada com amor, dedicação, sacrifício e fidelidade de tantas 
irmãs camaldolenses e de toda congregação, dá seus frutos, com o ingresso de novas 
vocacionadas que iniciaram sua caminhada espiritual. 

https://mosteirodaencarnacao.com.br/historico/ 
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CELEBRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DA IGREJA 
 
Procissão de entrada 
Reunido o povo, o Bispo e os padres concelebrantes, os diáconos e outros ministros, todos 
paramentados, tendo à frente o cruciferário, seguem com a procissão de entrada dirigindo-se até o 
presbitério. 
 
 

Antífona de entrada 

 

 
Salmo 26 
4Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,  
e é só isto que eu desejo: 
habitar no santuário do Senhor  
por toda a minha vida; 
saborear a suavidade do Senhor  
e contemplá-lo no seu templo. 
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5Pois um abrigo me dará sob o seu teto  
nos dias da desgraça; 
no interior de sua tenda há de esconder-me  
e proteger-me sobre a rocha. 
 
7Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,  
atendei por compaixão! 
8Meu coração fala convosco confiante,  
e os meus olhos vos procuram. 
Senhor, é vossa face que eu procuro;  
não me escondais a vossa face! 
 
9Não afasteis em vossa ira o vosso servo,  
sois vós o meu auxílio! 
Não me esqueçais nem me deixeis abandonado,  
meu Deus e Salvador! 
10Se meu pai e minha mãe me abandonarem,  
o Senhor me acolherá! 
 
11Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos  
e mostrai-me a estrada certa! 
Por causa do inimigo, protegei-me, 
12não me entregueis a seus desejos! 
Porque falsas testemunhas se ergueram  
e vomitam violência. 
 
13Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver  
na terra dos viventes. 

    14Espera no Senhor e tem coragem,  
   espera no Senhor! 

 

Chegando a procissão ao presbitério, os presbíteros, diáconos e o bispo se dirigem aos seus lugares. Em 
seguida, o bispo, sem mitra e sem báculo, saúda o povo dizendo: 
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Saudação Inicial 

Bispo: A graça e a paz na santa Igreja de Deus estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

Benção da Água e aspersão (em substituição ao Ato Penitencial) 

O Bispo benze a água para aspergir o povo, em sinal de penitência e em lembrança do batismo, e para 
purificar o altar. Após, convida todos à oração com estas palavras: 

Bispo: Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para dedicar 
solenemente este templo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus que 
faça descer sua benção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos 
aspergiremos em sinal de penitência e em memória do batismo, e 
purificaremos as paredes da nova igreja e o novo altar. O Senhor venha em 
nosso auxílio com sua graça e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e 
sempre fiéis em sua Igreja.  

Todos rezam em silêncio por algum tempo. Em seguida, o Bispo prossegue: 

Bispo: Ó Deus, por vós toda criatura chega à luz da vida; mostrais tanto 
amor pelo ser humano que, não apenas o sustentais com paterna 
solicitude, mas ainda apagai seus pecados com o orvalho da caridade, e, 
incansavelmente, o reconduzis a Cristo, sua Cabeça. Por designo de 
misericórdia decidistes que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e 
mortos com o Cristo, ressurgissem purificados de toda culpa, se 
tornassem seus membros e co-herdeiros dos bens eternos. Por vossa 
benção, + santificai esta água, vossa criatura. Aspergida sobre nós e as 
paredes deste templo, seja lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados 
em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Concedei-nos a nós e 
a todos os irmãos e irmãs que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, 
chegar à Jerusalém celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém. 
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Feita a benção da água, o Bispo, assistido pelos diáconos, asperge o povo, percorrendo toda a igreja e, de 
volta ao presbitério, asperge o altar. Enquanto isso, canta-se a seguinte antífona:  

Antífona para aspersão 

 

 
Salmo 1 
1Feliz é todo aquele que não anda  
conforme os conselhos dos perversos;  
que não entra no caminho dos malvados,  
nem junto aos zombadores vai sentar-se;  
2mas encontra seu prazer na lei de Deus  
e a medita, dia e noite, sem cessar. 

 
3Eis que ele é semelhante a uma árvore  
que à beira da torrente está plantada;  
ela sempre dá seus frutos a seu tempo, † 
e jamais as suas folhas vão murchar.  

  Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, 
4mas bem outra é a sorte dos perversos. †  
Ao contrário, são iguais à palha seca 
espalhada e dispersada pelo vento. 
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5Por isso os ímpios não resistem no juízo  
nem os perversos, na assembleia dos fiéis.  
6Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,  
mas a estrada dos malvados leva à morte. 
 

Depois da aspersão, o Bispo reza de pé, com mãos juntas: 

BISPO: Deus, o Pai das Misericórdias, esteja presente nesta casa de 
oração, e a graça do Espírito Santo purifique o templo de sua morada que 
somos nós. Por Cristo nosso Senhor. Todos: Amém. 
 

 

Gloria  
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Oração do Dia  

Bispo: OREMOS: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é 
nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, 
membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua 
glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Todos: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

Primeira Leitura (At 1,1-11) 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
– 1No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e 
ensinou, desde o começo, 2até ao dia em que foi levado para o céu, depois 
de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinha 
escolhido. 3Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com 
numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do Reino 
de Deus. 4Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: “Não vos afasteis 
de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me 
ouvistes falar: 5‘João batizou com água; vós, porém, sereis batizados com o 
Espírito Santo, dentro de poucos dias’”. 6Então os que estavam reunidos 
perguntaram a Jesus: “Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em 
Israel?”7Jesus respondeu: “Não vos cabe saber os tempos e os momentos 
que o Pai determinou com a sua própria autoridade.8Mas recebereis o 
poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins 
da terra”. 9Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma 
nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. 10Os 
apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. 
Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: 
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“Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? 
Esses Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o 
vistes partir para o céu”. Palavra do Senhor. 
Todos: Graças a Deus. 
 
 

Salmo Responsorial (Sl 46) 
 
 

Por entre aclamações Deus se elevou, 
o Senhor subiu ao toque da trombeta. 
 
2Povos todos do universo, batei palmas,  
gritai a Deus aclamações de alegria!  
3Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,  
o soberano que domina toda a terra. 
 
6Por entre aclamações Deus se elevou,  
o Senhor subiu ao toque da trombeta.  
7Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa,  
salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei! 
 
8Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,  
ao som da harpa acompanhai os seus louvores!  
9Deus reina sobre todas as nações,  
está sentado no seu trono glorioso. 

 
Segunda Leitura (Ef 1,17-23) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.  
– Irmãos: 17O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a 
glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça 
verdadeiramente conhecer. 18Que ele abra o vosso coração à sua luz, para 
que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza 
da glória que está na vossa herança com os santos, 19e que imenso poder 
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ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força 
onipotente. 20Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou 
dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, 21bem acima de toda a 
autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa 
mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro.22Sim, 
ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a Cabeça 
da Igreja, 23que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude 
universal. Palavra do Senhor. 
Todos: Graças a Deus. 

 
Aclamação ao Evangelho 
 

 

 
 

“Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; convosco estarei, todos os 
dias, até o fim dos tempos, diz Jesus.” 

 

 
Evangelho (Lc 24,46-53) 
 

S. O Senhor esteja convosco! 
T. Ele está no meio de nós. 
 
S. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
T. Glória a vós, Senhor. 
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Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 46“Assim está escrito: O 
Cristo sofrerá e ressuscitará dos morto ao terceiro dia 47e no seu nome, 
serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, 
começando por Jerusalém. 48Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu 
enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na 
cidade, até que sejais revestidos da forçado alto”. 50Então Jesus levou-os 
para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. 
51Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. 52Eles o 
adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria. 53E 
estavam sempre no Templo, bendizendo a Deus. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós Senhor. 

 
 

Homilia 

Profissão de Fé 
 

Ladainha 
 

O Bispo, sem mitra, convida o povo a orar com estas palavras ou outras semelhantes: 

Bispo: Meus irmãos e minhas irmãs, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, 
que dos corações dos fiéis faz templo espirituais para si, e venha a súplica 
fraterna dos Santos unir-se às nossas vozes. 

Canta-se então a Ladainha dos Santos, à qual todos respondem; aos domingos e no tempo pascal, de pé;  

 

Kyrie eleison Kyrie eleison 
Christe eleison Christe eleison 
Kyrie eleison Kyrie eleison 
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Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
São Miguel,                                                                                                         rogai por nós. 
Santos Anjos de Deus,                                                                                      rogai por nós. 
São João Batista,        rogai por nós. 
São José,                                                                                  rogai por nós. 
São Pedro e São Paulo, rogai por nós. 
Santo André,                                                                                                      rogai por nós. 
São João,                                                                                                          rogai por nós. 
Santa Maria Madalena,                                                                                     rogai por nós. 
Santo Estevão,                                                                                                    rogai por nós. 
Santo Inácio de Antioquia,                                                                                  rogai por nós. 
São Lourenço,                                                                                                    rogai por nós. 
Santa Perpétua e Santa Felicidade,                                                                  rogai por nós. 
Santa Inês,                                                                                                          rogai por nós. 
São Gregório,                                                                                                     rogai por nós. 
Santo Agostinho,                                                                                                rogai por nós. 
Santo Atanásio,                                                                                                   rogai por nós. 
São Basílio, rogai por nós. 
São Martinho, rogai por nós. 
São Bento,                                                                                                           rogai por nós. 
São Romualdo rogai por nós. 
São Francisco e São Domingos                                                                         rogai por nós. 
São Francisco Xavier,                                                                                       rogai por nós. 
São João Maria Vianney, rogai por nós. 
Santa Catarina de Sena,                                                                                   rogai por nós. 
Santa Teresa de Jesus,                                                                                rogai por nós. 
Santa Escolástica rogai por nós. 
Santo Antônio de Sant'Ana Galvão rogai por nós. 
São José de Anchieta 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. 



18 
 

Para que nos livreis de todo o 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. 
Pelo efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor. 
Apesar de nossos pecados,                                                                           ouvi-nos, Senhor. 
Para que vos digneis governar e  
conservar vossa Santa Igreja,  

 

ouvi-nos, Senhor. 
Para que vos digneis sustentar o  
Papa e todas as ordens, 

 

ouvi-nos, Senhor. 
Para que vos digneis conceder a todos os  
povos a paz e a verdadeira concórdia,                                                         

 

ouvi-nos, Senhor. 
Para que vos digneis dar-nos força e  
perseverança em vosso santo serviço,       

 

ouvi-nos, Senhor. 
Para que vos digneis consagrar esta Igreja  ouvi-nos, Senhor. 
Jesus, Filho do Deus Vivo,             ouvi-nos, Senhor. 

  

Cristo, ouvi-nos!                                                                                               Cristo, ouvi-nos!                                                                                               
Cristo, atendei-nos! Cristo, ouvi-nos!                                                                                               

 

Terminada a Ladainha, o Bispo, de pé, de mãos estendidas, diz: 

Bispo: Aceitai, Senhor, com bondade, as nossas preces, pela intercessão da 
Santa Virgem Maria e de todos os vossos Santos, para que este lugar, que 
vai ser dedicado ao vosso nome, se torne casa de salvação e de graças, onde 
o povo cristão, reunido na unidade, vos adore em espírito e verdade, e se 
edifique no amor. Por Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém. 
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Prece de Dedicação 
 

Comentário: Nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Luiz, neste momento, fará a oração de 
dedicação da igreja e do altar.  
 

Em seguida, o Bispo, de pé junto ao altar, sem mitra, com as mãos estendidas, diz em voz alta: 

 
Bispo: Deus, Santificador e Guia da vossa Igreja, com festivo precônio é-
nos grato celebrar o vosso nome, porque, hoje, o povo fiel com rito solene 
deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde vos honra com 
amor, instrui-se pela palavra e se alimenta com os sacramentos. Este 
edifício faz vislumbrar o mistério da Igreja, que Cristo santificou com seu 
sangue, para apresentá-la a si mesmo qual Esposa gloriosa, Virgem 
deslumbrante pela integridade da fé, Mãe fecunda pela virtude do 
Espírito. Igreja santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o 
mundo inteiro! Os seus sarmentos, sustentados pelo lenho, ela os eleva até 
o Reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com o ser humano, 
templo santo, que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento 
dos Apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, 
Cidade construída no cimo do monte, visível a todos, a todos radiosa, 
onde refulge perene a lâmpada do Cordeiro, e, delicioso, ressoa o cântico 
dos eleitos. Suplicantes, pois, nós vos rogamos, Senhor: dignai-vos 
inundar esta igreja e este altar com santidade celeste; que sejam sempre 
lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. 
Aqui, as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos 
e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui, 
ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o Memorial da Páscoa e 
se alimentem no banquete da Palavra e do Corpo de Cristo. Aqui, como 
jubilosa oblação de louvor, ressoe a voz do gênero humano unida aos 
coros dos anjos e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo.  
Aqui, os pobres encontrem misericórdia, os oprimidos alcancem a 
verdadeira liberdade e todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e 
filhas, até que, exultantes, cheguem à Jerusalém celeste. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
Todos: Amém. 
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Unção do Altar e das Paredes da igreja 

Comentário: Agora haverá a unção do altar e das paredes da igreja com o óleo do Crisma, 
consagrado na Quinta-feira Santa pelo Bispo em Missa concelebrada por todos os padres de 
nossa Diocese. 

Terminada a prece, o Bispo tira a casula, se necessário, e, cingindo-se com o gremial de linho, dirige-se 
ao altar com o Diácono ou outro ministro que leva o vaso do santo crisma. Diante do altar, o bispo, 
com mitra, diz em voz alta:  

Bispo: O Senhor santifique com sua força este altar e esta casa que vamos 
ungir, para que expressem, por um sinal visível, o mistério de Cristo e da 
Igreja.  

A seguir derrama o santo crisma no meio do altar e em seus quatro cantos; Enquanto se unge o altar 
canta-se: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sois chamado o grande Intercessor,  
A Dom sem par do Altíssimo.  
Sois a Divina Unção de todo o ser,  
A Viva Fonte, a Luz, Força e Amor. 
 
Vós, Poder Ciência do eterno Deus, 
Os Sete Dons dai-nos receber. 
No coração de vossos filhos inspirai 
A oração que mais nos convém dizr. 
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Vinde a nossa mente iluminar 
Em nosso peito infundi amor. 
Com fossa graça eterna com vosso Vigor 
A nossa frágil carne robustecei. 
 
Sem demora, dai-nos a vossa paz,  
Expulsai em longe o tentador. 
E, tendo em Vós um guia a nos conduzir 
Evitaremos todo o mal caminhar 
 
Dai-nos, suplicamos, Consolar,  
O Pai e o Filho a conhecer. 
Vós que dos dois eternamente procedeis, 
Em tão grande mistério fazei-nos crer. 
 
Tributamos honra, poder, louvor,  
A vós, Trindade de eterno amor; 
Vós que com Cristo nos fizestes ressurgir, 
Qual Novo Adão liberto de todo o mal.  
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Salmo 44 
2Transborda um poema do meu coração; † 
vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção;  
minha língua é qual pena de um ágil escriba. 
 
3Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens! † 
Vossos lábios espalham a graça, o encanto,  
porque Deus, para sempre, vos deu sua bênção. 
 

Terminada a unção do altar, o Bispo ou outros presbíteros, por ele indicados, ungem as cruzes da igreja 
e, depois, volta à cadeira, senta-se, lava as mãos e retira o gremial, se estiver com ele. 

 

Incensação do Altar e da igreja 

Comentário: O Bispo irá ascender o incenso sob o altar em sinal de elevação de nossas orações 
a Deus. Depois irá percorrer a igreja incensando as paredes do templo. O perfume do incenso 
representa o bom odor de Cristo. 

Depois do rito de unção, coloca-se sobre o altar um fogareiro para a queima do incenso ou dos 
perfumes. O bispo, com mitra, coloca o incenso no fogareiro ou recebe de um ministro uma pequena 
vela, com o qual acende o incenso, dizendo: 

 

Bispo: Suba nossa oração, Senhor, qual incenso diante de vossa face. 
Assim como esta casa suavemente perfumada, também a vossa Igreja faça 
sentir a fragrância de Cristo.  

O Bispo coloca incenso no turíbulo e incensa o altar. Depois volta a cadeira, é incensado e senta-se. O 
ministro incensa as paredes da igreja e o povo. Enquanto isso canta-se: 
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Antífona para incensação 

 

Salmo 137 
1Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,  
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 
Perante os vossos anjos vou cantar-vos  
2e ante o vosso templo vou prostrar-me. 
 
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,  
porque fizestes muito mais que prometestes; 
3naquele dia em que gritei, vós me escutastes  
e aumentastes o vigor da minha alma. 
 

 

Revestimento e iluminação do Altar e da igreja 

Comentário: O óleo do altar será enxugado e será depositado sobre ele a toalha e os castiçais 
com a vela que, logo após, serão acessas. 

Após a incensação alguns ministros enxugam a mesa do altar com panos e depois o cobrem com a 
toalha, colocam os castiçais com as velas apagadas. 

Depois, o Diácono ou Padre aproxima-se do Bispo que, de pé e com mitra, entrega-lhe uma pequena 
vela acesa, dizendo em voz alta: 
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Bispo: A luz de Cristo resplandeça na Igreja e conduza os povos à 
plenitude da verdade.  

Em seguida, o Bispo senta-se. O diácono ou padre vai ao altar e acende as velas para a Celebração da 
Eucaristia e as velas das paredes. Após a última vela, todas as lâmpadas próximas ao altar também devem 
ser acessas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo 26 
O Senhor é a proteção da minha vida;  
perante quem eu tremerei? 
 
2Quando avançam os malvados contra mim,  
querendo devorar-me, 
são eles, inimigos e opressores,  
que tropeçam e sucumbem. 
  
3Se os inimigos se acamparem contra mim,  
não temerá meu coração; 
se contra mim uma batalha estourar,  
mesmo assim confiarei. 
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Canto das Oferendas 

Quando tudo estiver preparado o bispo aproxima-se do altar, depõe o báculo e a mitra e beija-o. Não se 
incensam as oferendas e nem o altar. 

 

 
Neste dia Jesus Cristo ao céu se elevou,  
E por todos intercede à destra do Pai. 
 

Neste dia Jesus Cristo aos seus ordenou: 
Anunciai o Evangelho sem esmorecer. 
 

Neste dia Jesus Cristo a nós prometeu: 
Eis que eu não vos abandono, convosco estarei.  
 

Neste dia Jesus Cristo presente se faz 
Na igreja que celebra a sua ascenção. 
 

Neste dia Jesus Cristo se dá todo a nós 
Na oferta consagrada no vinho e do pão. 
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Oração Sobre as oferendas 
 

Bispo: Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a 
admirável ascensão do vosso Filho. Concedei, por esta comunhão de dons 
entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por 
Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém. 
 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I  

V. O Senhor esteja convosco. 
R. Ele está no meio de nós. 
 

V. Corações ao alto. 
R. O nosso coração está em Deus. 
 

V. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
R. É nosso dever e nossa Salvação. 
 
 
 

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. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, 
subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. E tornou-se 
o mediador entre vós, Deus, nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do 
mundo e senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, 
não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que 
nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de 
alegria pascal, e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz: 
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S. 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! 
 

S. 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 N., por nosso bispo N., e 
por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. 

Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida. 

 

S. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 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 
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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! 
 

S. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o 
vosso Filho único elevou à glória da vossa direita a fragilidade de nossa 
carne. Veneramos a sempre 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 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 Igreja aqui estamos! 
 

S. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de todos 
fiéis, que construíram esta igreja para vós em honra da Transfiguração do 
Senhor, com sua generosidade e seu trabalho. 

S. 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! 
 

S. Na noite em que ia ser entregue, para padecer pela salvação de todos, 
isto é, hoje, 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: ISTOÉ O MEU CORPO, QUE 
SERÁENTREGUE 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: 
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TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTEÉ O CÁLICE DO MEU SANGUE,O 
SANGUE DA NOVA E ETERNAALIANÇA, QUE SERÁ 

DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARAREMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEIISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

 

Eis o mistério da fé! 

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 

S. 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, o pão da vida eterna e cálice 
da salvação. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

S. 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. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

 

S. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 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. 

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

S. 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 Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, 
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Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, 
Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor 
nosso. 

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

S. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre 
nós. 
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, avós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. 
 

 

 

 

RITO DA COMUNHÃO 
 

S. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino 
ensinamento, ousamos dizer: 

 

 
 



31 
 

 

 
S. Livrai-nos de todos os males 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. 
 

S. 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 vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

S. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O Amor de Cristo nos uniu! 
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Agnus Dei 

 

S. Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem n’Ele encontra seu 
refúgio. 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). 

 

Antífona de comunhão 
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Salmo 77 
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.  
 

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.  
 

as grandezas do Senhor e seu poder 
as maravilhas, que por nós realizou   
 

Ele havia ordenado a nossos pais  
que ensinassem estas coisas a seus filhos, 

para que a nova geração as conhecesse  
e os filhos que haveriam de nascer.   
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Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará (bis) 
 

2. Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou, E pra sempre o 
Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos 
eu vou; Segurança sempre tenho em suas mãos.  
 

3. Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou: Um lugar em sua 
mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, E 
transborda a minha taça em seu amor.  
 

4. Com alegria e esperança caminhando, eu vou. Minha vida está 
sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar, E este 
canto para sempre irei cantar. 

 

Inauguração da capela do Santíssimo Sacramento 

Depois da comunhão, a âmbula com o Santíssimo Sacramento permenece sobre o altar. O Bispo dirige-
se para sua cadeira e diz a oração depois da comunhão. 

 

Oração depois da Comunhão 

Bispo: Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver 
na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem 
para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo, nosso 
Senhor. Todos: Amém. 

Terminada a oração, o Bispo volta ao altar e de joelhos, incensa o Santíssimo Sacramento; depois com o 
véu umeral, recebe a âmbula e leva o Santíssimo até a Capela, acompanhado das velas e do turibulo.  

Ao chegar na Capela, o bispo coloca a âmbula no tabernáculo e com a porta aberta incensa o Santíssimo 
Sacramento, reza por um tempo, fecha a porta do tabernáculo e acende a lâmpada que arderá 
continuamente diante do Santíssimo Sacramento. 

 



35 
 

Avisos 

 

Benção e despedida 

 

Bispo: Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

 

Bispo: O Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para a dedicação 
desta casa, vos faça transbordar de bênçãos divinas. 

Todos: Amém. 

 

Bispo: Aquele que desejou reunir em seu Filho todos os filhos e filhas 
dispersos, vos dê a graça de vos tornardes seu templo e morada do 
Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Bispo: Alegres purificados, possais ser templo em que Deus habita e 
possuir um dia com todos os Santos a herança da vida eterna. 

Todos: Amém. 

 

Bispo: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai + e Filho + e Espírito + 
Santo. 

Todos: Amém. 
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Canto final 
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