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Missa em Ação de Graças
A Faculdade Ari de Sá parabeniza os Formandos de 2020
e agradece a Deus por essa vitória.

Data: 21 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 19h

“Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os
mistérios e de toda a ciência; ainda que eu tivesse toda a fé,
a ponto de transpor montanhas, se não tivesse o amor,
eu não seria nada”.
(1Cor 13)
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Ritos Iniciais
1. Acolhida
Comentarista:

Irmãs e irmãos, neste nosso encontro fraterno, demos graças
a Deus pelo término de curso de nível superior desses formandos.
Esta conclusão não é um ponto de chegada, e sim uma etapa na
caminhada, uma breve parada para agradecer, antes de partir para
outras conquistas.
Celebremos este momento com alegria, porque celebrar é ter
a esperança de um mundo mais feliz e mais pacífico, é apostar na
força e na capacidade de transformar a sociedade.
Que a luz da Palavra de Deus e o pão da Eucaristia acompanhem e sustentem nossos passos!
Com alegria, recebamos o presidente da nossa celebração, o
Padre Fernando Antônio Carvalho Costa, cantando:
Canto de entrada
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós
Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer
Entrar na intimidade do Teu coração
Derrama em nós Tua unção
Derrama o Teu amor aqui
Derrama o Teu amor aqui
Faz chover sobre nós Água Viva (2x)
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2. Saudação
Sacerdote:

Caríssimos formandos, sejam bem-vindos a esta Celebração
Eucarística. Seus familiares e todos nós desejamos agradecer ao Senhor
pelos dons que Ele tem concedido a vocês e rezar para que continuem
realmente firmes na busca e realização de seus sonhos e projetos.
Iniciemos esta celebração invocando a Santíssima Trindade,
cantando:
Em nome do Pai.
Em nome do Filho.
Em nome do Espírito Santo, estamos aqui.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar,
estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar,
Te aclamar, Deus trino de amor.
Sacerdote:

Que a graça de Deus, que vos deu inteligência, o amor de
Jesus, que foi derramado em vossos corações, e a alegria do Espírito
Santo, que ilumina aqueles que lhe são dóceis, estejam sempre
convosco.
Todos:

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. Ato Penitencial
Sacerdote:

Para que vivamos em maior profundidade e alegria este
nosso encontro com Deus em Ação de Graças, conscientes de que
nessa caminhada também cometemos faltas, peçamos, agora, com
humildade, o perdão que Jesus quer nos dar pelo arrependimento.
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Kyrie eleison (Senhor, tende piedade)
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida
Eu Te suplico perdão, ó Bom Pastor!
Kyrie eleison! (3x)
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao Teu lado,
Lembra-Te de mim, pecador, por Tua Cruz!
Christe eleison! (3x)
Como a pecadora caída, derramo aos Teus pés minha vida.
Vê as lágrimas do meu coração e salva-me!
Kyrie eleison! (3x)
Sacerdote:

Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos:

Amém!

4. Oração da Coleta
Sacerdote:

Oremos: Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, lançai Vosso olhar de
bondade e amor sobre todos estes jovens e seus familiares. Dai-lhes,
também, a virtude de reconhecer-Vos, servi-Vos e amar-Vos como
Senhor de suas vidas e de suas obras. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, na unidade do Espírito Santo.
Todos:

Amém!
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Liturgia da Palavra
5. Primeira Leitura (Fl 4, 4-9)
Comentarista:

São Paulo nos ensina que a alegria deve estar sempre em
nossos corações, não importando o momento em que estejamos.
Para isso, torna-se necessário depositar a confiança no Senhor, a
fim de não nos preocuparmos com coisa alguma. Dessa forma,
pode-se viver o eterno e constante cuidado dEle para conosco.
Formando:

Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses
Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito, alegrai-vos! Seja a
vossa bondade conhecida de todos os homens! O Senhor está
próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas, em toda
a ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e
súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que
supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos
pensamentos no Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é
verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso,
com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim
aprendestes, recebestes e ouvistes, ou em mim observastes. E o
Deus da paz estará convosco.
Palavra do Senhor!
Todos:

Graças a Deus!
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6. Salmo Responsorial
Felizes são aqueles que esperam
Felizes, pois esperam no Senhor
1. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom
Cantai ao nosso Deus porque é suave
Ele é digno de louvor, Ele o merece
2. Ele conforta os corações despedaçados
Ele enfaixa suas feridas e as cura
Fixa o número de todas as estrelas
E chama a cada uma por seu nome

7. Aclamação do Evangelho
Comentarista:

Construir a casa sobre rocha é viver e agir de acordo com a
justiça do Reino apresentada no Sermão da Montanha. Construir
a casa sobre a areia é ficar na teoria, sem passar para a prática.
De pé, aclamemos o Evangelho.
Canto de aclamação:
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Quando estamos unidos, estás entre nós
E nos falarás da tua vida.
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8. Evangelho (Mt 7, 24-27)
Sacerdote:

O Senhor esteja convosco!
Todos:

Ele está no meio de nós!
Sacerdote:

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Todos:

Glória a Vós, Senhor!
Sacerdote:

Naquele tempo Jesus disse: “quem ouve essas minhas palavras
e as põe em prática, é como o homem prudente, que construiu sua
casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos
sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque
fora construída sobre a rocha.
Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as
põe em prática, é como o homem sem juízo, que construiu sua
casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos
sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi
completa!”
Palavra da Salvação.
Todos:

Glória a Vós, Senhor!

9. Homilia
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10. Oração dos Fiéis
Sacerdote:

Deus, nosso Pai, que estais no Céu, aqui na Terra estão
reunidos os Vossos filhos nesta Celebração Eucarística. Vós os
conheceis pelo nome. Vós sabeis também da necessidade de cada
um deles em procurar uma vida autêntica e verdadeiramente cristã.
Escutai, pois, a oração deles e de toda a comunidade.
Formando:

Por nossos pais e amigos, que merecem partilhar conosco
desta caminhada. Por todos eles, presentes e ausentes, rezemos
ao Senhor!
Todos:

Senhor, escutai a nossa prece!
Mães e Pais:

Para que sejamos sempre gratos a Deus pela vida de nossos
filhos e para que eles procedam sempre com dignidade e humildade,
rezemos ao Senhor!
Todos:

Senhor, escutai a nossa prece!
Formando:

Por nossos professores, que compartilham conosco não
somente os ensinamentos dos livros, mas também ensinam a trilhar
os caminhos da retidão, para que continuem comprometidos com
a realização de uma sociedade mais humana e justa, rezemos ao
Senhor!
Todos:

Senhor, escutai a nossa prece!
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Professor(a):

Por nossos alunos, que hoje encerram mais uma etapa de suas
vidas, para que busquem sempre crescer intelectualmente, usando
seus conhecimentos como um instrumento de engrandecimento
pessoal e social, rezemos ao Senhor!
Todos:

Senhor, escutai a nossa prece!
Formando:

Para que tenhamos atitudes de respeito, humildade e
honestidade com nossos semelhantes e que sejamos éticos no
exercício de nossas profissões!
Todos:

Senhor, escutai a nossa prece!
Sacerdote:

Deus de bondade, nós Vos agradecemos de coração a conquista
destes jovens aqui presentes. Ouve suas preces em favor de todos
os que sofrem. Dai-lhes um coração muito humano, compreensivo
e bom, para que possam ser sal e luz na sociedade.
Todos:

Amém!

Liturgia Eucarística
Comentarista:

Cada um de nós é importante aos planos de Deus. Recebemos
de Deus muitos dons e muitas graças. Como reconhecimento, vamos
apresentar agora, junto com as ofertas do pão e do vinho, nossas
alegrias e esperanças, nossas lutas e nossos planos futuros. Enfim,
ofertemos tudo o que temos e tudo o que somos.
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11. Ofertas ao Senhor
LIVROS

Ofertamos a Deus, nossos livros, símbolo do conhecimento,
instrumento de aprendizagem e fonte de sabedoria.
DIPLOMA

Ofertamos a ti, Senhor, nossos diplomas, como símbolo de
nossa conquista da vida acadêmica e o reconhe-cimento de nossas
potencialidades intelectuais.
ROSAS

Ofertamos a ti, Senhor, rosas que simbolizam o nosso
compromisso em construir um mundo cheio de PAZ, onde
prevaleçam a SOLIDARIEDADE, a AMIZADE e o RESPEITO.
VINHO E ÁGUA

Assim como o pão, o vinho e a água são as substâncias do
sacrifício eucarístico, vinho e água se unirão no cálice para serem
ofertados ao Senhor, como símbolo de nossa vida que se doa.
Na hora da consagração, o vinho será transformado no Sangue
de Jesus, e a água, símbolo da humanidade, que ao vinho se unirá,
nos mostrará que, somente unida a Cristo, a nossa vida terá sentido.
ÂMBULA

O pão, dividido em partículas, é trazido para o altar do Senhor.
Cada partícula simboliza, neste momento da missa, a vida de cada
um de nós, com suas tristezas, alegrias, dificuldades e vitórias.
No momento da consagração, Jesus ficará presente nessas
partículas e nos tornaremos um com Ele.
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CÁLICE

Eis que vem para o altar o cálice vazio para receber o vinho
da salvação. Diante deste cálice vazio, vamos refletir sobre a
necessidade de, também nós, esvaziarmos o nosso coração de
toda maldade, todo rancor e todo orgulho para podermos receber
as abundantes graças que o Senhor tem para encher a nossa vida
de paz, segurança, alegria e amor.

Canto das Ofertas: Oferta de amor
Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a Ti entregar
Como oferta viva em Teu altar.
Pois, pra Te adorar,
Foi que eu nasci
Cumpre em mim o Teu querer
Faça o que está em Teu coração
E que a cada dia eu queira, mais e mais,
Estar ao Teu lado
Estar ao Teu lado
Estar ao Teu lado, Senhor.
Sacerdote:

Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito
por Deus Pai Todo-Poderoso.
Todos:

Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória
do Seu Nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
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12. Oração sobre as oferendas
Sacerdote:

Recebei, ó Senhor, as ofertas que Vossos filhos vos apresentam
e que serão transformadas em salvação para todos. Recebei,
também, a vida destes formandos e fazei-os bem felizes. Por Cristo
Nosso Senhor.
Todos:

Amém!

13. Oração Eucarística
Sacerdote:

O Senhor esteja convosco!
Todos:

Ele está no meio de nós!
Sacerdote:

Corações ao alto!
Todos:

O nosso coração está em Deus.
Sacerdote:

Demos graças ao Senhor nosso Deus!
Todos:

É nosso dever e nossa salvação.
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Sacerdote:

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa
salvação dar-Vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Ele é a Vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso
salvador e redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e
reunir um povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora
da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição.
Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam
Vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a Seus
louvores, cantando a uma só voz.
Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor!
Santo, Santo, Santo é o Senhor!
Céus e Terra proclamam Vossa glória,
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em Nome do Senhor,
Hosana nas alturas!
Sacerdote:

Na verdade, ó Pai, Vós sois Santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso
Espírito, 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!
Sacerdote:

Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele
tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a Seus discípulos, dizendo:
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TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas
mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS,
PARA A 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!
Sacerdote:

Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do
Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice
da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de
estar aqui na Vossa presença e Vos servir.
Todos:

Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Sacerdote:

E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue
de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
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Todos:

Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Sacerdote:

Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na caridade com o papa Francisco,
com o nosso bispo Dom José Antônio e todos os ministros do
Vosso povo.
Todos:

Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja!
Sacerdote:

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram
na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a Vós na luz da Vossa face.
Todos:

Lembrai-Vos, ó Pai, dos Vossos filhos!
Sacerdote:

Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com
os santos apóstolos e todos os que neste mundo Vos serviram, a
fim de Vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, Vosso Filho.
Todos:

Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Sacerdote:

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!
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Rito da Comunhão

14. Pai-Nosso
Sacerdote:

Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos
ensinou:
Pai Nosso que estais no céu...
Sacerdote:

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!

15. Oração da Paz
Sacerdote:

Senhor Jesus Cristo, dissestes aos Vossos Apóstolos:
“Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz”.
Não olheis os nossos pecados,
Mas a fé que anima a Vossa igreja;
Dai-lhe, segundo o Vosso desejo,
A paz e a unidade.
Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos:

Amém!
Sacerdote:

A Paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos:

O amor de Cristo nos uniu!
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16. Fração do pão
Todos:

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós! (2x)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a Paz!
Sacerdote:

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 só palavra e serei salvo!

17. Comunhão
Comentarista:

Canto: Maria de Deus, Senhora da Paz
É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor
E sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão.
Deus nos reúne aqui, em um só Espírito, um só coração.
Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão.
E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz.
E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. (2x)
Maria, nossa mãezinha, nos convida à união.
Sua presença une, faz-nos todos mais irmãos.
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração,
E apresenta ao Filho, que se dá no Vinho, que se dá no Pão.
(Refrão)
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Oração para a Comunhão Espiritual
Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no
Santíssimo Sacramento do Altar. Amo-Vos sobre todas as coisas,
e minha alma suspira por Vós. Mas, como não posso receber-Vos
agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente,
a meu coração. Abraço-me Convosco como se já estivésseis comigo:
uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que torne a
separar-me de Vós.

18. Ação de Graças
Comentarista:

Neste momento da celebração, após Jesus nos ter alimentado
com o pão da vida eterna, façamos nossos agradecimentos ao Senhor.

Força e Vitória

Todo joelho se dobrará,
E toda língua proclamará,
Que Jesus Cristo é o Senhor
Nada poderá me abalar,
Nada poderá me derrotar,
Pois minha força e vitória,
Tem um nome e é Jesus (2x)
Quero viver Tua palavra,
Quero ser cheio do Teu Espírito,
Mas só Te peço:
Livra-me do mal!
(Refrão)

19. Oração Pós-Comunhão
Sacerdote:

Oremos: Nós Vos pedimos, ó Deus, que a participação
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nesta Eucaristia esclareça a nossa fé e restaure nossas forças para
alcançarmos as riquezas do Vosso Espírito. Por Cristo, Nosso Senhor!
Todos:

Amém!

20. Bênção dos Diplomas
Ritos Finais
21. Bênção Final
Sacerdote:

O Senhor esteja convosco!
Todos:

Ele está no meio de nós!
Sacerdote:

Que a paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde
os vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor
de Deus e de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos:

Amém!
Sacerdote:

Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos:

Amém!
Sacerdote:

Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe!
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Todos:

Graças a Deus!

22. Canto Final
Conquistando o impossível (Campeão vencedor)
Compositores: Beno César & Solange de César

Acredite, é hora de vencer,
essa força vem de dentro de você.
Você pode até tocar o céu se crer
Acredite que nenhum de nós
já nasceu com jeito pra super-herói.
Nossos sonhos a gente é quem constrói.
É vencendo os limites, escalando as fortalezas,
conquistando o impossível pela fé
Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo.
Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível
te mostra o teu valor.
Acredite que nenhum de nós
já nasceu com jeito pra super-herói.
Nossos sonhos a gente é quem constrói.
É vencendo os limites, escalando as fortalezas,
conquistando o impossível pela fé
(Refrão)
Tantos recordes você pode quebrar.
As barreiras você pode ultrapassar e vencer.
(Refrão)
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