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Celebração Eucarística  
Bênção da Capela 
 (Cf. Ritual de Bênçãos)  

Entrada na igreja 
Enquanto se canta a antífona da entrada, o Bispo com os presbíteros 
concelebrantes, os diáconos e outros ministros, todos paramentados tendo à 
frente o cruciferário, saem da sacristia e pelo meio da igreja dirigem-se para o 
presbitério. Chegando a procissão ao presbitério, o Bispo, sem beijar o altar 
nem incensá-lo, vai diretamente para a sua cadeira; os outros ocupam seus 
devidos lugares. Terminado o canto, o Bispo, sem mitra nem báculo, saúda o 
povo dizendo: 

 
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T. Amém. 
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e 
paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco. 
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
Omite-se o ato penitencial. 
 

DA FONTE BATISMAL (deve estar cheia de água).  

1) BÊNÇÃO DA FONTE BATISMAL  

2) Breve monição do animador: “Neste momento dá-se início à 

bênção da Fonte Batismal, fonte de salvação e sinal de inserção 

em uma vida nova”. 

3) Presidente: Oração, pg. 317,  869 do Ritual de Bênçãos. 

Dom Nelson: Caríssimos irmãos e irmãs, é chegado o 

momento de consagrar esta fonte pela oração da Igreja, 

para que, de suas águas pela ação do Espírito Santo, 

transborde a força da santificação. Roguemos 

humildemente a Deus Pai que, em nossa comunidade, 

defenda a fé cristã e promova a harmonia dos corações. A 
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fonte do Batismo somente é viva quando os ouvidos dos 

seres humanos se abrem à Palavra de Deus 

 

4) Enquanto se canta um hino apropriado (“água cristalina” ou “eu 

Te peço desta água que Tu tens”), o Bispo (e ou Padre, 

Diácono) asperge a assembleia com a água da nova fonte. Obs: 

preparar caldeira e asperge ou ramo para bênção.  

 
 

Bênção da água e aspersão (Ritual de bênçãos p.502) 
 
Em seguida, o Bispo benze a água para aspergir o povo, em sinal de 
penitência e em lembrança do batismo, e purificar as paredes da nova Igreja ou 
oratório. Os ministros levam a caldeirinha com água ao Bispo, que está de pé 
junto da cadeira. Este convida todos à oração, com estas ou outras palavras: 

 
Dom Nelson: Com grande alegria estamos aqui reunidos, 
meus irmãos, com o intuito de oferecer a Deus esta 
Capela.  
Peçamos-lhe, com fervor, queira estar presente entre nós 
por sua graça e com seu poder abençoar esta água, 
criatura sua;  
com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em 
memória do Batismo, e purificaremos as paredes desta 
Capela.  
Mas atendamos antes de tudo a que, reunidos pela fé e 
caridade,  
somos nós mesmos a Igreja, plantada no mundo, sinal e 
testemunho do amor com que Deus ama a todos os seres 
humanos. 
 
E todos rezam em silêncio por algum tempo. Depois o Bispo prossegue: 
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Ó Deus, por vós todas as criaturas chegam à luz da 

vida;  

mostrais tanto amor pelos seres humanos que, não 

apenas os sustentais com paternal solicitude,  

mas ainda apagais seus pecados com o orvalho da 

caridade, e incansavelmente os reconduzis a Cristo, 

nosso Chefe.  

Por desígnio de misericórdia decidistes que os 

pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos 

com Cristo,  

ressurgissem sem mácula, contados agora entre seus 

membros e co-herdeiros dos bens eternos.  

Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura.  

Aspergida sobre nós e as paredes desta Capela, seja 

lembrança de nosso Batismo pelo qual, lavados em 

Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito.  

Para nós, com todos os irmãos que nesta Capela 

celebrarem os divinos mistérios, abri as portas da 

Jerusalém celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.   

 
O Bispo asperge o povo e as paredes, percorrendo a nave da Capela e, de 
volta ao Altar, asperge o altar a menos que já esteja bento ou consagrado. 
Enquanto isso se canta um canto apropriado. Depois da aspersão o Bispo 
volta à cadeira e terminando o canto, reza de pé, com as mãos postas (oração 
n.13 – p. 503):  
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Deus, o Pai das misericórdias, esteja nesta casa de 

oração e pela graça do Espírito Santo purifique o 

templo de sua morada, que somos nós. Amém. 

 
Continuando de mãos postas, o Bispo, diz esta oração (oração n.15-p. 504):  

 
Nós vos pedimos, Senhor, fazei descer vossa bênção 

sobre esta Capela que nos concedestes edificar;  

que todos os fiéis que aqui se congregarem aderindo à 

vossa palavra e aos outros mistérios,  

sintam Jesus Cristo presente, ele que prometeu estar 

no meio de todos os reunidos em seu nome. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém. 

 
Em seguida, canta-se o Glória a Deus. 

 
Oremos: (Oração da Coleta) 
 
LITURGIA DA PALAVRA  

Não se faz a entrada da palavra, de tal forma que, o legionário já se encontra 
na Mesa da Palavra. As leituras serão as da Missa do dia. Ao Evangelho não 
se levam velas nem incenso. Depois do Evangelho, o Bispo faça uma homilia, 
explicando as leituras bíblicas e o sentido do rito. Depois, recita-se o Símbolo e 
se faz a Oração dos fiéis, como de costume. 
 

PROFISSÃO DE FÉ (se houver) 
 
Oração dos Fiéis. 
 
Se houver necessidade da bênção: (do cálice e da patena, p. 512, n. 11); e, da 
âmbula (p. 393, n.1078) 
 

Bênção do cálice e da patena: 
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Olhai, ó Pai, para vossos filhos e filhas que na alegria 

puseram sobre o altar este cálice e esta patena, 

destinados, por decisão comum de vosso povo, à 

celebração do sacrifício da nova aliança.  

Por vossa bênção se tornem santos.  

E nós que, oferecendo sacrifícios, na terra nos 

alimentamos dos sacramentos, nos impregnemos do 

Espírito,  

até que no Reino dos Céus gozemos do vosso 

convívio, com os Santos.  

A vós, glória e honra para sempre.  

Todos: Bendito seja Deus para sempre.    

 

Bênção da âmbula 

 

Ó Deus bendito, que, com bondade, recebeis o nosso 

louvor por vosso Filho, mediador do novo Testamento, 

e distribuís com largueza os vossos dons,  

concedei que todos estes objetos [esta (as) âmbula 

(as)], destinados à celebração do culto divino,  

sejam expressão da nossa piedade e favoreçam a 

nossa devoção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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Bênção do Altar 
 
O Bispo aproxima-se do altar a ser abençoado, e, de pé e sem mitra, fala aos 
fiéis com estas ou outras palavras: 
 

Nossa comunidade, meus irmãos e irmãs está alegremente 

reunida para a bênção deste altar.  

Com toda a atenção sigamos este rito e peçamos a Deus 

que olhe benigno para a oblação da Igreja, que será 

oferecida nesta mesa e faça de seu povo uma dádiva 

eterna. 

E todos rezam em silêncio por algum tempo. Depois, o Bispo, com as mãos 
estendidas e em Voz alta diz: 
 

Bendito sois, ó Deus que recebestes o sacrifício de 

vosso Cristo, oferecido na ara da cruz para a redenção 

do gênero humano;  

e, para celebrar sua memória, reunis, com amor de Pai, 

vosso povo ao redor da mesa do Senhor.  

Olhai, pois, Senhor, para este altar que preparamos 

para celebrar vossos mistérios;  

seja ele o centro do nosso louvor e ação de graças,  

a ara onde, no mistério, oferecemos o sacrifício de 

Cristo;  

a mesa onde partiremos o pão e beberemos do cálice 

da unidade;  



7 

 

seja a fonte onde nos jorre perene a água da salvação,  

e, aproximando-nos de Cristo, a pedra viva, nele 

cresçamos qual templo santo,  

e sobre o altar do coração possamos oferecer uma vida 

santa como sacrifício agradável, em louvor de vossa 

glória. 

T: Bendito seja Deus para sempre. 
 
Após a oração da bênção, o Bispo, incensa o altar, a igreja, o povo e a nave. 
Enquanto isso se pode cantar um canto apropriado. Depois de volta à cadeira 
recebe a mitra, é incensado e senta-se. O pároco auxiliado por dois acólitos 
cobrem o altar com a toalha e, se oportuno, ornam-no com flores; colocam os 
castiçais com velas necessárias para a celebração da Missa e se preciso a 
cruz. Feito isto, preparando o altar, alguns fiéis trazem os dons pelo corredor 
central e entregam-nos a pároco e, enquanto isso se entoa o canto da 
apresentação dos dons. Tudo preparado se depõe a mitra, o Bispo dirigi-se ao 
altar e, tendo retirado a mitra, beija-o. A missa prossegue como sempre; 
contudo, não se incensam nem as oferendas nem o altar. 
 

 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA  
RITO DA COMUNHÃO 
 
Se houver a bênção do Tabernáculo, depois da comunhão deixa-se a âmbula 
com o sacramento sobre a mesa do altar. 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 
Bênção do Tarbenáculo e Depósito do Santíssimo 
Sacramento (p. 334, n. 921) 
 
Bispo: O Tarbenáculo para conservação da Eucaristia 

lembra-nos duas coisas:  
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a presença do Senhor, que deriva do sacrifício da missa e 

os irmãos, que devemos abraçar com o amor de Cristo. 

Com efeito, a Igreja, administrando os mistérios que lhe 

foram confiados por Cristo Senhor,  

originalmente conservou a Eucaristia para benefício dos 

enfermos e agonizantes.  

Este alimento celeste, guardado nos sacrários das Igrejas, 

começou a ser objeto da adoração dos fiéis.   

 
Oremos:  
 
Senhor, Pai santo, que destes aos seres humanos o 

verdadeiro pão do céu,  

dignai-vos lançar a bênção sobre nós e sobre este 

tarbenáculo, preparado para guardar o sacramento do 

Corpo e Sangue do vosso Filho,  

a fim de que nós, adorando o Cristo aqui presente, 

sejamos sempre levados a unir-nos ao mistério de sua 

redenção.  

Por Cristo, nosso Senhor 

Amém. 

Após a Oração da bênção, depõe-se a âmbula no Tabernáculo, deixando 
aberta a porta; Incensa o Santíssimo de joelhos Fecha-se a porta do 
Tabernáculo. Agradecimentos do Pároco 
 

Ritos Finais (p.506, n. 27) 
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Bênção e despedida 
 

S. O Senhor esteja convosco. 

Ele esta no meio de nós. 

S. Inclinai-vos para a bênção.  

S. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu 

para a bênção desta casa, vos cumule com a benção 

celeste. 

T: Amém. 

S. Aquele que quis reunir em seu Filho todos os filhos 

dispersos, vos conceda serdes templo e morada do Espírito 

Santo. 

T: Amém. 

S. Assim libertos de toda mancha, possais possuir Deus 

como hóspede em vós e ter com todos os Santos a 

herança da felicidade eterna. 

T; Amém 

S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito 

Santo. 

T: Amém 

S. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

T: Graças ao Senhor, nos Deus. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I  

Bênção do Ambão 

(Ritual de bênçãos p.332/333 – n. 916) 

 

Bispo: Ó Deus, que vos dignais chamar os 

homens das trevas para a vossa luz admirável,  

é nosso dever dar-vos graças, porque nunca nos 

deixastes faltar o alimento da vossa Palavra,  

e continuamente nos esclareceis, reunidos no 

espaço desta igreja, sobre as maravilhas da 

Escritura.  
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Fazei Senhor, que, neste lugar, ressoe em 

nossos ouvidos a voz do vosso Filho,  

a fim de que, seguindo fielmente as inspirações 

do Espírito Santo,  

mereçamos ser não apenas ouvintes mas 

realizadores fervorosos.  

Que os arautos da vossa Palavra nos mostrem 

aqui o caminho da vida, por onde,  

seguindo o Cristo Senhor, possamos chegar à 

vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 
Após a oração da bênção, cobre-se a mesa da Palavra com a toalha e se viável a 

ornamenta com flores e prossegue-se a celebração com a entrada da Palavra pelo 

corredor central da Igreja.  

 

 

 

 

 

 

 


