
RITOS INICIAIS

ANO VOCACIONAL DIOCESANO
ASCENSÃO DO SENHOR

Semana de Oração pela Unidade Cristã e 
54º Dia Mundial das Comunicações Sociais 

“Gentileza gera Gentileza”

 

A. Caros irmãos e queridas irmãs, 
hoje celebramos a Eucaristia 
fazendo memória da subida de Jesus 
para junto do Pai. O Ressuscitado 
volta ao Pai e nos indica o caminho 
a seguir. Hoje rendemos graças por 
todos os meios de comunicação 
social, sobretudo as Pastorais das 
Comunicações, que tanto têm nos 
ajudado nestes tempos difíceis. 
Iniciamos também a “Semana de 
Oração pela Unidade Cristã”, cujo 
lema é “gentileza gera gentileza”. 
Celebremos na certeza de que 
somos chamados e enviados para 
ser sinais do amor de Deus.

1. CANTO DE ABERTURA
O Senhor foi preparar / um lugar para nós no céu.
1. Ó varões galileus, que estais / no céu a olhar? Aleluia! / 

O Jesus que subiu ao céu / deve, depois, voltar! Aleluia!
2. Entre cantos e hinos triunfais / se eleva o Senhor... 

Aleluia! / Cante a terra e o mar, também; / Cristo é 
vencedor... Aleluia!

3. Glorioso, à direita do Pai, / sentou-se Jesus... Aleluia! / Que 
nos foi preparar o céu, / reino de eterna luz... Aleluia!

Ou:
Aleluia! Batei palmas, povos todos. / Cantai músicas 
alegres, Aleluia! / Aleluia! Deus é grande e poderoso, 
/ pois governa o mundo inteiro, Aleluia!
1.  Nos mandou levar a todos / a mensagem do amor. 

/ Ele fez uma Aliança / com o povo que escolheu.
2. O Senhor é vencedor, / triunfante sobre o céu. / Ele 

é Rei de toda a terra, / cantai hinos de vitória.
3. Deus domina o mundo inteiro, / assentado no seu trono. 

/ Reuniu os povos todos: / todos são povo de Deus!
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2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!

3. ATO PENITENCIAL
S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre 
o pecado e a morte, nós também somos convidados 
a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai. (pausa).
S. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com 
o dom do Espírito, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder 
da vossa palavra, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória, 
glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus! / Adoramos, 

bendizemos, glória a Deus! / Damos glória ao vosso 
nome, glória a Deus! / Vossos dons agradecemos.

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! / Unigênito 
do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus cordeiro santo, 
glória a Deus! / Nossas culpas, perdoai.

3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! / Como 
nosso intercessor, glória a Deus! / Atendei nossos 
pedidos, glória a Deus! / Atendei nosso clamor.

4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O 
altíssimo Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito 
Divino, glória a Deus! / De Deus Pai o resplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. A autoridade do Ressuscitado se 
dá na sua entrega pela salvação de 
todos. E nós somos continuadores 
de sua missão. Com os pés no chão 
e o coração no alto, sejamos nós 
anunciadores da Palavra e formadores 
de novos discípulos. Ouçamos:

LITURGIA DA PALAVRA



6. PRIMEIRA LEITURA (At 1,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que 
Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que 
foi levado para o céu, depois de ter dado instruções, pelo 
Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a 
eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com 
numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes 
falando do Reino de Deus. Durante 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: ‘João batizou com água; vós, porém, 
sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos 
dias’”. Então os que estavam reunidos perguntaram a 
Jesus: “Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em 
Israel?” Jesus respondeu: "Não vos cabe saber os tempos 
e os momentos que o Pai determinou com a sua própria 
autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas 
em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os 
confins da terra". Depois de dizer isso, Jesus foi levado 
ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma 
que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos 
continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. 
Apareceram então dois homens vestidos de branco, que 
lhes disseram: "Homens da Galileia, por que ficais aqui, 
parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi 
levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes 
partir para o céu". Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 96(97)]
Por entre aclamações Deus se elevou, / o Senhor subiu 
ao toque da trombeta.
•	 Povos	todos	do	universo,	batei	palmas,	/	gritai	a	Deus	

aclamações de alegria! / Porque sublime é o Senhor, o 
Deus Altíssimo, / o soberano que domina toda a terra.

•	 Por	entre	aclamações	Deus	se	elevou,	/	o	Senhor	subiu	
ao toque da trombeta. / Salmodiai ao nosso Deus ao som 
da harpa, / salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!

•	 Porque	Deus	é	o	grande	Rei	de	toda	a	terra,	/	ao	som	da	
harpa acompanhai os seus louvores! / Deus reina sobre 
todas as nações, / está sentado no seu trono glorioso.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 1,17-23)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, o 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. Que 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, e 
que imenso poder ele exerceu em favor de nós que 
cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. 
Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou 
dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem 
acima de toda autoridade, poder, potência, soberania 
ou qualquer título que se possa mencionar não somente 
neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs 
tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a 
Cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele 
que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia, 
aleluia! / Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos; / convosco 
estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus.

10. EVANGELHO (Mt 28,16-20)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, os onze discípulos foram para 
a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. 
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda 
assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e 
falou: "Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre 
a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os 
povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que 
vos ordenei! Eis que eu estarei convosco todos os dias, 
até o fim do mundo". Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo niceno-constantinopolitano)
T. Creio em um só Deus, / Pai todo-poderoso, / criador 
do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
/ Creio em um só Senhor, / Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, / nascido do Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / consubstancial ao 
Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, /e para nossa salvação, desceu dos céus / e se 
encarnou pelo Espírito Santo / no seio da virgem Maria 
/ e se fez homem. / Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou 
ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos 
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de novo 
há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e os 
mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito 
Santo, / Senhor que dá a vida / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una, 
santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo 
/ para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição 
dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Invoquemos com alegria ao Pai do Céu, que, em seu 
Filho elevado da terra, atraiu para si todas as coisas.

L. Senhor, auxiliai a Igreja, que somos nós, a fim de 
que seja fiel ao chamado do vosso Filho e testemunhe 
com amor vosso projeto de salvação. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, enviai sobre nós os dons do vosso Espírito, 
para que aprendamos com esta Semana de Oração 
pela Unidade Cristã a nos unirmos em torno do vosso 
Filho. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, abençoai os membros de todas as Pastorais das 
Comunicações de nossas comunidades, para que não 
desanimem nestes tempos desafiadores. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)

S. Senhor, que elevastes vosso Filho à glória, ajudai-
nos a nos encontrar um dia com ele face a face e 
contemplar vossa imensa misericórdia. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Acompanhemos a preparação 
do altar do Senhor, colocando 
diante do Pai toda nossa família. 
Cantemos:
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S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. 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.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus; São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. 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 Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, 
por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Rezemos com amor e confiança a oração que o 
Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o 
vosso nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita 
a vossa vontade, / assim na terra como no céu; / o 
pão nosso de cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos 
as nossas ofensas, / assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido; / e não nos deixeis cair em 
tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos 
a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. Em procissão vão o pão e o vinho, / acompanhados 

de nossa devoção, / pois simbolizam aquilo que 
ofertamos: / nossa vida e o nosso coração.

Ao celebrar nossa páscoa / e ao vos trazer nossa oferta, / 
fazei de nós, ó Deus de amor, / imitadores do Redentor.
2. A nossa Igreja, que é mãe, deseja / que a consciência 

do gesto de ofertar / se atualize durante toda a vida, 
/ como o Cristo se imola sobre o altar.

3. Eucaristia é sacrifício, / aquele mesmo que Cristo 
ofereceu. / O mundo e o homem serão reconduzidos 
/ para a nova aliança com seu Deus .

4. O pão e o vinho serão em breve / o Corpo e o 
Sangue do Cristo Salvador. / Tal alimento nos une 
num só corpo, / para a glória de Deus em seu louvor.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda 
a santa Igreja.
S. 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. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio da Ascensão do Senhor, I (Missal, p.426)
“O mistério da Ascensão”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. 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. 
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 (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. 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 perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.



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.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
T. 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.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em 
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim
dos tempos, aleluia!”

17. CANTO DE COMUNHÃO
O Senhor subiu ao céu, / aleluia, aleluia! (2x)
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? / Na sua 

presença perecem os iníquos! / São como fumaça 
que desaparece. / São como cera no fogo, que logo 
derrete!

2. Os justos se alegram diante de Deus; / cantai ao 
Senhor, vibrai, filhos seus! / Abri o caminho ao grão-
cavaleiro, / dançai diante dele, Senhor justiceiro.

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, / em sua morada 
só ele é quem diz: / “quem estava sozinho, família 
encontrou; / quem estava oprimido, tua mão 
libertou!”

4. À frente do povo saíste, ó Deus; / os céus gotejaram, 
a terra tremeu: / na sua presença se abala o Sinai, 
/ é Deus que avança, que avança e vai!

5. Uma chuva abundante do céu derramaste / e a tua 
herança exausta saciaste; / fizeste em tua paz viver 
teu rebanho, / e os necessitados tiveram seu ganho.

6. Falou sua Palavra, saem os portadores, / debandam 
os reis e fartam-se os pobres! / Imenso é o poder de 
nosso Senhor; / subindo às alturas, cativos levou.

7. Bendito Tu sejas, Senhor, todo dia; / tu és quem 
nos salva, quem nos alivia; / és tu nosso Deus, o 
libertador! / Quem livra da morte, só mesmo o 
Senhor!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) 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. P.C.N.S.
T. Amém.

19. AVISOS
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20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL
A. “Ide e fazei discípulos meus todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos 
ordenei”. Esta missão não é só dos padres, é de 
todos. Mas precisamos rezar e incentivar aqueles que 
nos animam em nossas comunidades: nossos pais 
e pastores. Nunca nos esqueçamos de rezar pelas 
vocações:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os apóstolos 
a vos seguirem, / continuai a passar pelos nossos 
caminhos, / pelas nossas famílias, / pelas nossas 
escolas, / e continuai a repetir o convite / a muitos dos 
nossos jovens. / Dai coragem às pessoas convidadas. 
/ Dai força para que vos sejam fiéis / na missão de 
apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos, / religiosos 
e religiosas, / para o bem do Povo de Deus / e de toda 
a humanidade. Amém!

[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (Missal p. 523)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos 
deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e 
filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
T. Amém!
S. Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna 
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança 
eterna.
T. Amém!
S. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-
vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no 
batismo.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe!
T. Graças a Deus!

22. CANTO (Oração Vocacional)
1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu 

chamado possamos ouvir. / Que o teu Espírito Santo 
nos faça / bons operários, fiéis em te servir.

Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos sábios 
ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a messe é tão 
grande! / Grande e madura, precisa assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, / mas tenha 

sempre um atento pastor. / Que, encorajado nos 
prados do mundo, / conduza todos ao infinito amor.

3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste serva 
fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho tão grande! 
/ Que a teu exemplo, possamos dizer sim!
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