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CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA

TURMA 2020
Comentarista

Queridos crismandos, pais, padrinhos, parentes e amigos, sejam todos 
bem-vindos. Cristo, depois da ressurreição, no início da Igreja, manifestou 
sua presença através da ação do Espírito Santo. Este mesmo Espírito une, 
santifica, orienta e ilumina a Igreja.

Com efeito, os fiéis, renascidos no Batismo, são fortalecidos pelo 
sacramento da Confirmação e nutridos pela Eucaristia, alimento da vida eterna.

De pé, acolhamos a procissão de Entrada.
Entoemos o canto de abertura.

CANTO DE ENTRADA

Nosso Redentor
Estamos unidos por causa de Ti
A vida que temos é Tua
Nosso Mestre, nosso Rei, nosso Senhor

A Terra exalta a Tua bondade
Não há para nós maior liberdade
Que render-Te, em vida, nosso louvor

Nosso coração se alegra em Ti
Tua Misericórdia nos libertou
Não somos mais os mesmos
Somos salvos por Tua graça

Oh Amado de nossas almas
Queremos cantar o Teu grande Amor
Tua luz, Tua Majestade
Tudo que é Teu nos inspira louvor
Queremos viver a Tua Santidade
Chamados por Cristo, que ressuscitou
Corações para sempre ao alto
Todos os povos se rendem a Ti, Redentor

Povo eleito, escolhido, libertado
Pés enxutos, caminhando ao nosso lado
O mar testemunhou o Teu Poder
Sobre as trevas veio a luz resplandecer
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Acolhida
Antífona de entrada

Pres. – O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito, 
que habita em nós. (Missal Romano – MR, pág. 797)

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. (MR, pág. 389)

Todos – Amém!

Pres. – Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação 
do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão 
do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente.  
(MR, pág. 390)

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

RITO PENITENCIAL

Pres. – No início desta Celebração Eucarística, peçamos a conversão do 
coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 

(MR, pág. 391)

Ato Penitencial

Kyrie Eleison

Senhor, que viestes salvar
Os corações arrependidos

Kyrie eleison, eleison, eleison (2x)

Ó Cristo, que viestes chamar
Os pecadores humilhados

Christe eleison, eleison, eleison (2x)

Senhor, que intercedeis por nós
Junto a Deus Pai, que nos perdoa

Kyrie eleison, eleison, eleison (2x)

Pres. – Deus, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna!

Todos – Amém!

Pres. – Alegres por Deus nos acolher, perdoar e comunicar seu Espírito, 
agradeçamos cantando:
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Hino de Louvor

Glória a Deus nas alturas

Glória! Glória! Glória a Deus nas alturas!
Glória! Glória! Glória a Deus
E aos homens toda paz 
Sua paz

1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Onipotente
Nós vos louvamos, bendizemos, adoramos
Vos glorificamos e damos graças
Por vossa imensa glória

2. 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 sentado à direita do Pai
Tende piedade de nós!

3. Só Vós sois o Santo
Só Vós o Senhor
Só Vós o altíssimo, Cristo Jesus
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai
De Deus pai!

Amém! Amém! Amém! Amém!
Amém! Amém! Amém! Amém!
Amém!

Pres. – Oremos (pausa): Ó Deus, derramai em nós o Vosso Espírito Santo, 
para que todos, caminhando na unidade da fé e fortalecidos pelo Vosso amor, 
cheguemos à plenitude de Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do 
Espírito Santo. 

(MR, pág. 797)

Todos –  Amém!

(Todos sentados.)
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RITO DA PALAVRA

Comentarista

No centro da ação de Deus está o dom de uma nova consciência que  
transforma o nosso coração, a partir do derramamento de Seu Espírito, 
levando-nos a uma compreensão do projeto de salvação do Pai para a 
humanidade.

Leitura da Profecia de Ezequiel (Ez 36, 24-28)
(Cf. Ritual da Confirmação, 1ª leitura/pág. 53)

 Assim fala o Senhor:
24 “Eu vos tirarei do meio das nações,
 vos reunirei de todos os países,
 e vos conduzirei para a vossa terra
25 Derramarei sobre vós uma água pura,
 e sereis purificados.
 Eu vos purificarei de todas as impurezas
 e de todos os ídolos.
26 Eu vos darei um coração novo
 e porei um espírito novo dentro de vós.
 Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra
 e vos darei um coração de carne;
27 porei o meu espírito dentro de vós
 e farei com que sigais a minha lei
 e cuideis de observar os meus mandamentos.
28 Habitareis no país que dei a vossos pais.
 Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus”.

Palavra do Senhor!
Todos – Graças a Deus!

Salmo Responsorial (Sl. 144)
(Cf. Ritual da Confirmação, pág. 68)
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R.: Bendirei o Vosso nome pelos séculos, Senhor!

Todos os dias haverei de bendizer-vos,
Hei de louvar o vosso nome para sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de louvores,
E ninguém pode medir sua grandeza.

Uma idade conta à outra vossas obras
E publica os vossos feitos poderosos;
proclamam todos o esplendor de vossa glória
E divulgam vossas obras portentosas!

Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
Sua ternura abraça toda criatura.

Que vossas obras, Ó Senhor, vos glorifiquem,
e os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam
e vós lhes dais no tempo certo o alimento;
vós abris a vossa mão prodigamente
e saciais todo ser vivo com fartura.

Que a minha boca cante a glória do Senhor
e que bendiga todo ser seu nome santo
desde agora, para sempre e pelos séculos.
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Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 5, 1-2. 5-9)
(Cf. Ritual da Confirmação, 2ª leitura/pág. 59)

 Irmãos,
1 justificados pela fé, estamos em paz com Deus,
 pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo.
2 Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça,
 na qual estamos firmes e nos gloriamos,
 na esperança da glória de Deus.
5 E a esperança não decepciona, 
 porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
 pelo Espírito Santo que nos foi dado.
6 Com efeito, quando éramos ainda fracos,
 Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado.
7 Dificilmente alguém morrerá por um justo;
 por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. 
8 Pois bem, a prova de que Deus nos ama
 é que Cristo morreu por nós,
 quando éramos ainda pecadores. 
9 Muito mais agora,
 que já estamos justificados pelo sangue de Cristo,
 seremos salvos da ira por ele.

Palavra do Senhor!

Todos – Graças a Deus!

Aclamação ao Evangelho (Lc 4, 16-21)
(Cf. Ritual da Confirmação, pág. 69)

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito Santo, a verdade,
Dará testemunho de mim;
Depois também vós, neste mundo,
De mim ireis testemunhar.

Pres. – O Senhor esteja convosco!

Todos – Ele está no meio de nós!

Pres. – Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas.

Todos – Glória a vós, Senhor!
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  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
(Cf. Evangeliário, pág. 249)

 Naquele tempo,
16 Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado.
 Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado,
 e levantou-se para fazer a leitura.
17 Deram-lhe o livro do profeta Isaías.
 Abrindo o livro,
 Jesus achou a passagem em que está escrito:
18 “O Espírito do Senhor está sobre mim,
 porque ele me consagrou com a unção
 para anunciar a Boa-Nova aos pobres;
 enviou-me para proclamar a libertação aos cativos,
 e aos cegos, a recuperação da vista;
 para libertar os oprimidos
19 e para proclamar um ano da graça do Senhor”.
20 Depois fechou o livro,
 entregou-o ao ajudante e sentou-se.
 Todos os que estavam na sinagoga
 tinham os olhos fixos nele.
21 Então, começou a dizer-lhes:
 “Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura
 que acabastes de ouvir”.

Palavra da Salvação!
Todos – Glória a vós, Senhor!

(Padrinhos e assembleia sentam; crismandos permanecem de pé.)
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RITO DA CRISMA

(Apresentação dos crismandos ao Presidente da Celebração e à 
comunidade.)

CC – Reverendíssimo, aqui estão os nossos irmãos que desejam receber o 
sacramento da Crisma.

Pres. – Muito me alegro e agradeço a Deus. De agora em diante, como 
cristãos adultos, como apóstolos, precisarão muito de vosso apoio, dos padres, 
dos religiosos, da família, dos padrinhos aqui presentes. Acolhei-os mais 
profundamente em vossa comunidade de cristãos.

CC – É verdade que, no dia do Batismo, eles foram recebidos como irmãos pela 
comunidade. De hoje em diante, eles precisam ser recebidos como apóstolos, 
apoiados na missão de testemunhar Jesus ressuscitado.

Pres. – Em nome da comunidade eclesial, nós acolhemos vocês, crismandos, 
como apóstolos e prometemos dar-lhes apoio. Que a vivência da fé em nossa 
comunidade se renove com o entusiasmo que vem de vocês.

(Os crismandos sentam.)

Homilia

(Os padrinhos recebem seus afilhados.)

CC – Os padrinhos queiram ficar de pé!

Pres. – Caros padrinhos, recebendo esses crismandos como “afilhados”, 
devereis ajudá-los para que assumam as responsabilidades de cristãos, adultos 
na fé. Desse modo, sereis colaboradores desses novos apóstolos.

Padrinhos – Damos graças a Deus e pedimos que ele sempre nos ajude nesta 
missão!

(Os padrinhos sentam.)
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Renovação das Promessas do Batismo

Ruah

Vem, Santo Espírito
Inflama os corações
Acende em nós a chama do amor
Pelo teu sopro, tudo é recriado
Com teu poder, renova-nos, Senhor

Vem, Espírito Santo
Inflama os corações
Acende em nós a chama do amor
Pelo teu sopro, tudo é recriado
Com teu poder, renova-nos, Senhor

Vem, Espírito
Envia o teu, envia o teu, envia o teu ruah

Pres. – Prezados crismandos, no dia do Batismo, foram os pais e os padrinhos 
de vocês que, em seu lugar, prometeram renunciar a tudo aquilo que impede 
o seguimento de Cristo. Hoje, são vocês mesmos que prometem romper com 
o mal e seguir Cristo no caminho do bem. Desse modo, vocês se declaram 
maduros e adultos na fé e, como adultos, querem agora mostrar à Igreja toda 
sua adoração pessoal ao Cristo, respondendo com voz forte às perguntas que 
eu lhes fizer.

(Cf. Ritual da Confirmação, pág. 26)

Pres. – Para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado?
Crismandos – Renuncio.

Pres. – Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa 
desunir, para que o pecado não domine sobre vós?
Crismandos – Renuncio.

Pres. – Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do 
pecado?
Crismandos – Renuncio.

Pres. – Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra?
Crismandos – Creio.
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Pres. – Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 
Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Crismandos – Creio.

Pres. – Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo 
sacramento da Confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos 
no dia de Pentecostes?
Crismandos – Creio.

Pres. – Credes na santa Igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão 
dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
Crismandos – Creio.

Pres. – Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente  
professamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor.
Todos –  Amém!

Imposição das Mãos
(Cf. Ritual da Confirmação, pág. 28)

Comentarista

Neste momento, o Presidente da Celebração faz a oração pedindo a Deus 
que envie o seu Espírito sobre os crismandos. Essa oração é acompanhada da 
imposição das mãos, gesto muito frequente no início da Igreja. Esse gesto de 
invocação do Dom do Espírito Santo significa que Deus escolhe e consagra 
para uma missão.

Pres. – Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame 
o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no 
Batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e 
configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus.

(O celebrante impõe as mãos sobre os crismandos.)

Pres. – Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela 
água e pelo Espírito Santo, fizestes renascer estes vossos servos e servas, 
libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes, 
Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, 
o espírito de ciência e piedade e enchei-os do espírito do vosso temor, por 
Cristo, Nosso Senhor!

Todos – Amém!

(Apagam-se as velas.)
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Unção com o Crisma
Comentarista

Na unção com o crisma, o jovem é escolhido, autorizado e consagrado 
para uma missão: a missão de Jesus Cristo. Por isso, recebe a força e o poder 
do Espírito Santo.

O crisma, óleo usado no sacramento da Confirmação, é misturado com 
um pouco de bálsamo perfumado, consagrado pelo bispo na Quinta-Feira 
Santa. Simboliza “odor”, perfume, cheiro bom que o cristão deve exalar e 
espalhar ao seu redor.

O celebrante irá ungir a fronte do crismando traçando o sinal da cruz, 
marca de Cristo, dizendo: “Recebe, por este sinal, o Espírito Santo, dom 
de Deus”.

O Crismando se aproximará do celebrante acompanhado do seu 
padrinho e permanecerá em pé; o padrinho, num gesto de acolhida, colocará a 
mão direita sobre o ombro do crismando.

Pres. – (com cada crismando)

N..., RECEBE, POR ESTE SINAL, O ESPÍRITO SANTO, DOM DE DEUS.

Crismando – Amém!

Pres. – A PAZ ESTEJA CONTIGO.

Crismando – E contigo também.

1. Línguas de fogo

Como em Pentecostes, estamos aqui
Todos rendidos ao teu amor
Vem sobre nós
Espírito Santo
Derrama tua glória aqui
 
Vem, Santo Espírito
Derrama teus dons aqui
Com línguas de fogo
Repousa tua glória em nós
Ó vem

Enche-nos com teu poder
Enche-nos com tua unção
Enche-nos com teu amor
Até transbordar
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2. Shekinah
Chega a glória de Deus!
Eis a promessa que jamais falhou
Já resplandece na vida de quem
Em Deus esperou
Quero viver esse amor
Apaixonado, um adorador
Sei que é do trono da graça que vem
O Consolador

Desce do céu sobre nós, Shekinah!
Espírito Santo
Desce do céu sobre este lugar!
Ó terra, tremei!
A glória do Rei nos alcançou
Em nós habitou – Shekinah

Uma aliança real
Nada e ninguém a consegue romper
Fidelidade é igual respirar
Pra sobreviver
Aviva em mim esse amor
Para honrar teu chamado, Senhor
De santidade inflama meu ser
Fogo abrasador

3. Oração de Madre Agathe
Ó Espírito Santo, que o meu coração vos ame!
Que ele vos agrade! Que o meu coração suspire por Vós!
Que ele vos adore e vos admire!

Seja vosso todo o meu coração
Que ele esteja em Vós
E que o meu sacrifício de louvor seja aceito por Vós

Que a vossa bondade faça o meu coração sentir
A qualidade dele
Pois Vós me chamais e tocais
E eu ainda assim não sei
O que de mim quereis

Seja vosso todo o meu coração...

Ó Espírito Santo (3x)
O que de mim quereis? (2x)
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Oração da Assembleia

Pres. – Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso: 
que seja unânime a nossa oração, como há uma só fé, esperança e caridade 
que procedem de seu Espírito Santo.
(Cf. Ritual da Confirmação, pág. 29-31)

1 – Pelos que receberam o Dom do Espírito Santo no sacramento da 
Confirmação, para que, vivendo a fé e praticando a caridade, deem por 
sua vida testemunho do Cristo, roguemos ao Senhor.

 Todos – Senhor, escutai a nossa prece.

2 – Por seus pais e padrinhos, para que, tendo-se responsabilizado por sua 
fé, continuamente os estimulem, pela palavra e exemplo, a seguir os 
passos de Cristo, roguemos ao Senhor.

 Todos – Senhor, escutai a nossa prece.

3 – Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Francisco, nosso bispo José 
Antônio e todos os bispos, para que, reunida pelo Espírito Santo na 
unidade da fé e da caridade, estenda-se e cresça até a vinda do Cristo, 
roguemos ao Senhor.

 Todos – Senhor, escutai a nossa prece.

4 – Pelo fim da Pandemia de Covid-19, para que, ainda mais cofiantes em 
Deus, possamos anunciar a Boa-Nova e construir a civilização do amor, 
roguemos ao Senhor.

 Todos – Senhor, escutai a nossa prece.

5 – Pelos nossos catequistas e por todos aqueles que nos ajudaram a 
conhecer melhor Jesus Cristo, a fim de que cresçam dia a dia no amor e 
na fidelidade a Deus, roguemos ao Senhor.

 Todos – Senhor, escutai a nossa prece.

Pres. – Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos e quisestes que eles  
e seus sucessores o transmitissem aos outros fiéis, ouvi com bondade 
a nossa oração e derramai nos corações de vossos filhos e filhas os dons 
que distribuístes outrora, no início da pregação apostólica, por Cristo, nosso 
Senhor.

Todos – Amém!
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RITO SACRAMENTAL
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

Em teu abraço

Sobre este altar
Vidas, frutos, dons
Corações a se ofertar
Cantos, festas, anel
O Pai a esperar
Todos vêm pra celebrar
 
Excessivo amor que nos constrange e que nos faz
Tudo derramar sem calcular
Tudo que nos deste por amor sempre será todo teu, oh Senhor
 
Pai, em teu abraço nossa vida se refaz
Onde o pecador encontra a Paz
Tudo o que de graça recebemos vamos dar
Com o pão e o vinho neste altar
Engrandeces nosso nada (2x)

Pres. – 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 a glória do seu 
nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.

Oração sobre as Oferendas

Pres. – Acolhei, ó Pai, com o vosso Filho único, estes vossos filhos e filhas 
marcados com sua cruz e unção espiritual, para que, oferecendo-se sempre 
a vós com o Cristo, recebam cada vez mais o vosso Espírito. 
Por Cristo, nosso Senhor.

(MR, pág. 797)

Todos – Amém!
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Oração Eucarística

Pres. – O Senhor esteja convosco!
Todos – Ele está no meio de nós!

Pres. – Corações ao alto!
Todos – O nosso coração está em Deus!

Pres. – Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
Todos – É nosso dever e nossa salvação!

Prefácio Missa da Crisma
(MR, pág. 438)

Pres. – Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação  
dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e  
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
No Batismo nos concedeis o dom da fé, fazendo-nos participantes do mistério 
pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do crisma, 
nos confirmais com o selo do Espírito Santo, para celebrar o milagre de 
Pentecostes.
Ungidos pelo Espírito e alimentados no banquete eucarístico, nos tornamos 
imagens do Cristo Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação e 
dar, na Igreja, o testemunho da fé redentora.
Reunidos nesta assembleia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo o 
bem e o fundamento de nossa paz.
Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória 
cantando a uma só voz.

SANTO

Santo, Santo, Santo
Senhor Deus do Universo
O Céu e a Terra proclamam Vossa glória
Hosana (Hosana); Hosana (Hosana); Hosana nas alturas (2x)
Bendito o que vem em nome do Senhor
Hosana nas alturas
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Oração Eucarística III
(MR, pág. 482-486)

CP – Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas 
as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício.
Todos – Santificai e reuni o vosso povo!
CC – Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se 
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
(Todos de joelho)
Todos – Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres. – Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o 
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: “TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, 
no 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.
Eis o mistério da fé!
Todos – Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC – Celebramos agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e  
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de 
graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos – Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em 
Cristo um só corpo e um só Espírito.
Todos – Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
CC – Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, os vossos 
Apóstolos e Mártires (o santo do dia ou padroeiro) e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na vossa presença.
Todos – Fazei de nós uma perfeita oferenda!
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CC – E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso bispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.

Todos – Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença.  
Reuni em vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos 
pelo mundo inteiro.

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

CC – Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que morreram na vossa bondade. Unidos a 
eles, esperamos também nós nos saciarmos eternamente da vossa glória.  
Por Cristo, Senhor nosso.

Todos – A todos saciai com vossa glória!

Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.

CP ou CC – 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.

Todos – Amém!

Pai-Nosso – Rezado (convite por conta do celebrante)

Pres. – 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!

Pres. – 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!

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco!

Todos – O amor de Cristo nos uniu!

(Abraço da paz no final da celebração.)
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Cordeiro de Deus

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz!

Pres. – Felizes os convidados para a ceia do Senhor! 
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo!

Cantos de Comunhão
1. Eterna União

Quem sou eu para que lembres tanto assim de mim
E me cerques com tanto carinho e proteção?
Quem és tu, amor que nunca desistiu de mim
E com paciência me trouxe até aqui para me desposar?
Então deixo que as chamas do teu infinito amor me consumam por inteiro
Até que não reste nada meu, mas tudo seja teu
E tomado pela força da tua ressurreição
Sinto tua vida em minha carne, já não vivo eu
Mas vive o Amado meu, eternamente em mim

Oh doce eterna união que supera toda a imperfeição
Que com amor juntais coisas tão desiguais
Para manifestar sua glória e seu poder

2. Tesouro singelo

1. É chegado o momento tão esperado
O Santo Banquete do altar
Onde o Cristo se faz Cordeiro Imolado
E se dá em sacrifício a nós
Que somos o Teu povo sedento
De Teu Corpo e de Teu Sangue
É tão sagrado, tão sublime este momento
Da mais perfeita comunhão contigo,
Ó Cristo Jesus!
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No Teu altar, Teu Corpo sagrado
Pão da Vida, nosso alimento
Presença viva em nós na Comunhão
No Teu altar, Teu Corpo sagrado
Pão da vida, nosso alimento
Presença viva em nós, Jesus na Comunhão

2. Tesouro singelo, tão puro, tão belo
Presença real neste pão
O pão que é Corpo, o vinho que é Sangue
Alegra o nosso coração
Pois grande é a graça de Te receber
O mistério dessa pequena imensidão
Divina Ceia que se renova agora aqui
Nesta doce e Santa Eucaristia,
Ó Cristo Jesus!

3. Chegarmos à mesa nos traz a certeza
Do que nós queremos viver
O ardor missionário, doar o trabalho
A Tua vontade então fazer
É tudo que nos pede esta Comunhão
Sermos como um outro Cristo para o irmão
Eucaristia nos inspira a servir
Como Tu nos ensinaste um dia,
Ó Cristo Jesus!

4. Ser jovem, ser santo e ser missionário
Doar nossa vida com amor
Lançar nossas redes em todos os mares
Pescar muitas almas pro Senhor
É tudo o que deseja nosso coração
e pedimos nesta Santa Comunhão
Nos dá coragem e sustenta nosso sim
Pra perseverarmos sempre em Ti,
Ó Cristo Jesus!

5. Tu que quiseste conosco permanecer
E nos deixaste por herança, na mesa do altar
Esse pão, esse vinho, Teu próprio Corpo, Teu próprio Sangue,
Ó Cristo Jesus!
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3. Divino Esposo
Mais uma vez venho oferecer
Meu coração pra que venhas habitar
Sei, meu Senhor, digno não sou
De receber-te dentro de mim

Um amor maior que toda imperfeição
Que se faz vivo no partir do pão
Maravilhado estou nesta comunhão
Doce hóspede da alma
Resta-me te adorar

Adorar teu santo corpo em mim
Adorar teu santo sangue em mim
Adorar, divino esposo (adorar)

Já não sou mais eu que vivo
Mas tu que vives em mim

Pres. – OREMOS: Ó Deus, conduzi à plenitude da vossa lei os que 
cumulastes com os dons do vosso Espírito e fizestes crescer na comunhão 
do vosso Filho, para que manifestem ao mundo a liberdade dos vossos 
filhos e demonstrem, por sua santidade, a missão profética do vosso povo.  
Por Cristo, nosso Senhor.

Todos – Amém!
(MR, pág. 798)

(Crismados(as) de pé.)

Oração de Compromisso

(Jovem Crismado)

Senhor, estou consciente de que o sacramento da Crisma é um dom que preciso 
assumir com o coração aberto à graça da conversão. Desejo abraçar a força do 
Espírito Santo, a fim de que eu seja um cristão autêntico e engajado em nossa 
Igreja. Dá-me a Tua bênção para que eu seja um membro atuante e responsável 
em minha comunidade de fé. Quero ser testemunha e missionário de meu 
amigo Jesus Cristo em todos os lugares, para a construção da civilização do 
amor. Assim como o salmista, eu também quero entoar: “Senhor, Tua bondade 
dura para sempre: não abandones a obra de Tuas mãos” (Sl. 138, 8).
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RITOS FINAIS
(MR, pág. 796)

Pres. – O Senhor esteja convosco!
Todos – Ele está no meio de nós!

Pres. – Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água 
e do Espírito Santo e vos tornou seus filhos e filhas adotivos, e vos conserve 
dignos de seu amor de Pai!
Todos – Amém!

Pres. – Abençoe-vos seu Filho Unigênito, que prometeu que o Espírito da 
verdade permaneceria na Igreja, e vos confirme com sua força na profissão da 
verdadeira fé!
Todos – Amém! 

Pres. – Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor nos 
corações dos discípulos, e vos conduza, unidos num só corpo e sem tropeço, 
à alegria do Reino de Deus!
Todos – Amém!

Pres. – Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo!
Todos – Amém!

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
Todos – Demos graças a Deus!
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Canto Final

Todo teu

Em cada passo, em cada prece
No menor gesto, lá estarás
No meu silêncio, no meu falar
Mãe, vem comigo sempre estar

Nas minhas dores e alegrias
Em todo momento, lá estarás
No pensamento, no meu olhar
Mãe, vem comigo sempre estar

Sou todo teu, oh Mãe
Sou todo teu, Maria
Sou todo teu
Guarda no céu o meu lugar

Em cada passo, em cada prece
No menor gesto, lá estarás
No meu silêncio, no meu falar
Mãe, vem comigo sempre estar

Nas minhas dores e alegrias
Todo momento, lá estarás
No pensamento, no meu falar
Mãe, vem comigo sempre estar

Tu serás, oh Mãe, minha rainha
E o Teu Filho o meu Rei
Esta vida não será mais minha
Um livre escravo teu serei

Sou todo teu, oh Mãe...
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L.s.J.C.!

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo 
para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.”

1 Timóteo 4,12

Queridos Crismados,

Vocês hoje iniciam uma nova caminhada na Igreja, agora confirmados na 
fé! Vocês inauguram um tempo de profunda intimidade com o Espírito de Deus. 
Um momento novo, transformador! Tempo de avançar para águas mais profundas; 
tempo de missionariedade, de compromisso com a Igreja e suas necessidades 
mais urgentes.

Chegou a hora de espalhar o perfume de Cristo no mundo, deixando-se 
agir pelo Espírito Santo.

Inflamados pelo Poder do Alto, permitam-se viver segundo o Espírito!  
E, como comunidade de fé, rogamos a Deus por vocês.

Que o dom da Fortaleza lhes dê a coragem necessária para viver a 
autenticidade do Evangelho.

Que o dom da Piedade possa orientá-los na relação com Deus e com o 
próximo. 

Que o dom da Ciência lhes permita adentrar nas realidades deste mundo 
sob a luz de Deus.

Que o dom da Sabedoria lhes capacite na distinção entre o essencial e o 
supérfluo, entre o que realmente importa e o que é meramente secundário.

Que o dom do Entendimento lhes conceda compreender amplamente os 
Ensinamentos de Jesus.

Que o dom do Conselho seja um auxílio eficaz na vivência do reto 
discernimento, a fim de que sejam bons conselheiros, guiando os irmãos pelo 
caminho do bem.

Que o dom do Temor de Deus lhes ajude a evitar tudo o que os afasta 
de Deus.

É desejo da Igreja que vocês construam uma civilização do amor. O Papa 
Francisco lhes faz este convite: “A partir do testemunho de alegria e de serviço 
de vocês, façam florescer a civilização do amor. Mostrem com a vida que vale a 
pena gastar-se por grandes ideais, valorizar a dignidade de cada ser humano, e 
apostar em Cristo e no seu Evangelho”.

Para nós, hoje também é um dia de gratidão. Reconhecemos a presença do 
Senhor vivificando corações e amadurecendo o chamado de vocês. Concluímos 
esta caminhada com grande alegria! Nosso Deus é fiel, o seu amor é sem fim!

Queridos crismados, sejam felizes, sejam autênticos, sejam santos! 
Contem conosco sempre!
Com amor, seus Catequistas!
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