Subsídio para a Peregrinação das Relíquias de Santo Antônio e São João Paulo II,
por ocasião do jubileu de 30 anos da criação da Diocese de Osasco.

ORAÇÃO PARA O ANO JUBILAR
DIOCESE DE OSASCO
30 anos anunciando o Reino de Deus:
"Uma pérola de grande valor".
(Mt 13, 45-46)
Senhor Jesus Cristo, Palavra eterna do Pai e plenitude da Revelação: Vós, que instituístes a Igreja
como instrumento de salvação para que ela difunda, no mundo, a verdade e a graça que de vós provém,
olhai com bondade a nossa Diocese de Osasco, nos seus trinta anos de missão e evangelização. Ao
comemorarmos o seu Jubileu de Pérola, nós vos agradecemos pelas sementes do Evangelho aqui plantadas
pelos inúmeros operários que, bondosamente, enviastes a trabalhar nesta messe. Vos bendizemos,
sobretudo, pela difusão da vossa Palavra neste imenso território: vasto na amplitude e numeroso na
população, mas unido na verdadeira caridade.
Robustecida pela força do Senhor Ressuscitado, esta Igreja Particular deseja ser fiel em “anunciar o
Evangelho de Deus”: impulsionada pelo Espírito, a Diocese de Osasco seja revigorada em “abrir as portas a
Cristo”, para que, em suas nove Regiões Pastorais, em cada Paróquia e comunidade, a totalidade do povo
de Deus se empenhe com perseverança no caminho do vosso discipulado. Vós, que sois Caminho, Verdade
e Vida, sustentai na fidelidade os nossos Bispos, Presbíteros e Diáconos, religiosos e religiosas, leigos e
leigas que, “na força de Deus”, testemunhem a beleza de uma Igreja em saída, misericordiosa e servidora.
Pelo especial patrocínio de Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, o nosso
testemunho faça acontecer o Reino de Deus em nossa Diocese, na certeza de que “é viva a palavra quando
são as obras que falam”. “Cristo, nossa Vitória”, que com o Pai e o Espírito, formais uma comunidade de
amor, dai-nos a graça de crescer na unidade da fé e da comunhão para que, como Igreja peregrina,
“brilhemos como sinal de esperança segura e de consolação, até que chegue o Dia do Senhor”.
Amém.
1. Oração de Santo Antônio;
Responsório de Santo Antônio
(Devoção Popular)
Se milagres desejais,
Recorrei a Santo Antônio;
Vereis fugir o demônio
E as tentações infernais.
Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.
Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-no aqueles que o viram,

E digam-no os paduanos.
Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.
Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.
Recupera-se o perdido,

Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito
Santo.
Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo.
Oremos.
Ó Deus, nós vos suplicamos, que alegre à
Igreja Particular de Osasco a memória
votiva de Santo Antônio, Presbítero e
Doutor, para que, fortalecida sempre com
os espirituais auxílios, mereça gozar os
prazeres eternos. Por Jesus Cristo, Nosso
Senhor.
Amém.

Rogai por nós, glorioso Santo Antônio.
2. Oração à São João Paulo II (Cardeal Angelo Comastri)
Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção!
Abençoa a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos
caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus!
Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o
olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.
Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e
indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão,
protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família.
Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra,
invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz.
Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção
de Deus!
3. Celebração de Acolhida das Relíquias
É louvável que as relíquias possam ser acolhidas em celebração à parte, externa à Celebração Eucarística.
Tal ato favorece a devoção e a piedade popular, tendo em vista dar maior destaque ao Ano Jubilar vivido
em toda a Diocese simbolizado na peregrinação das relíquias de Santo Antônio de Pádua e de São João
Paulo II.
Os relicários estão afixados ao andor de maneira inamovível, ao passo que não é possível retirá-los. A
veneração deve ser feita mantendo-os no próprio andor, que deve ser entronizado em local digno
preparado à parte, no presbitério, e ornado com flores, podendo também conter velas ou lamparinas. “Em
todo caso, deverá se evitar expor as relíquias dos santos na mesa do Altar: esta é reservada ao Corpo e
ao Sangue do Rei dos mártires” (Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.
Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia, 237).
Motivação Inicial
Com.: “É viva a palavra quando são as obras que falam” (Santo Antônio de Pádua).
Irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
Em espírito de profunda alegria, a nossa Diocese de Osasco iniciou no dia 01 de Maio as comemorações do
seu Jubileu de Pérola: 30 anos de missão e evangelização, anunciando o Reino de Deus nas nove Regiões
Pastorais que a compõem. Hoje, a nossa Paróquia, como parte viva integrante deste imenso corpo que é a
nossa Igreja Particular, toma parte nestas comemorações de modo todo especial, acolhendo em nosso
meio as relíquias de Santo Antônio de Pádua, Padroeiro Diocesano e de São João Paulo II, o santo Papa que

em 1989 criou a Diocese de Osasco e será declarado o seu Co-Padroeiro. Na presença destes dois insignes
santos e pastores do povo de Deus, peçamos a sua valiosa intercessão.
Acolhendo o andor peregrino com os relicários, repletos de fé e esperança, cantemos com alegria.
Para esta celebração devocional, podem preceder o andor com as relíquias o turíbulo e a naveta e a Cruz
Processional, ladeada por velas. O Presidente, sendo ministro ordenado, pode estar paramentado de pluvial
e estola branca sobre a sobrepeliz e veste talar, ou portar túnica e estola de cor branca.
Hino de Santo Antônio, Padroeiro da Diocese de Osasco
1. Tantos anos já passaram pela história, tantos homens este mundo já esqueceu. Mas alguém está
presente na memória, porque vive para sempre junto a Deus. – R.
SANTO ANTÔNIO, PREGADOR DO EVANGELHO, TANTA GENTE ESCUTOU A TUA VOZ. APROXIMA DA
VERDADE O NOSSO TEMPO, SANTO ANTÔNIO ROGA A DEUS POR TODOS NÓS!
2. És amigo do Senhor e dos pequenos, sempre atento a escutar o seu clamor. Eras ontem o que és
em nosso tempo, porque em ti Deus nos garante o seu amor. – R.
3. Nesta hora de mudanças tão profundas, teu exemplo nos anima a caminhar, na certeza de seguir a
Jesus Cristo, plena vida haveremos de encontrar. – R.
Chegando ao presbitério, as relíquias são devidamente entronizadas, mas ainda não incensadas.
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Pres.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo: As relíquias na Igreja sempre receberam particular veneração e atenção
porque o corpo dos Bem-aventurados e dos Santos, destinado à ressurreição, foi sobre a terra o templo
vivo do Espírito Santo e o instrumento de sua santidade, reconhecida pela Sé Apostólica através da
beatificação e a canonização.
Hoje, a nossa Paróquia se rejubila de alegria no âmbito do Jubileu de Pérola de nossa Diocese de Osasco:
30 anos anunciando o Evangelho como Igreja Peregrina que caminha em direção à pátria celestial.
Louvamos e bendizemos a Deus, fonte de toda santidade, pelo exemplo a nós concedido em Santo Antônio
de Pádua, Padroeiro Diocesano, grande pregador do Evangelho e ardoroso missionário. Sob a proteção de
Santo Antônio, a nossa Igreja Particular cresceu e se desenvolveu nestes trinta anos. Em 1989, a Diocese de
Osasco foi criada pelo Papa João Paulo II, canonizado em 2014 e, portanto, sendo santo da Igreja Católica,
sua brilhante vida nos é proposta como caminho de santidade. Na conclusão deste Ano Jubilar, será
declarado, junto de Deus, Co-Padroeiro desta Diocese. Na presença de suas relíquias, elevemos nossa ação
de graças e, certos de sua intercessão, apresentemos também os nossos pedidos (Neste momento, em
breve instante de silêncio, todos são convidados a entregar à intercessão dos dois santos as suas súplicas).
Oremos.
Ó Deus, que enriquecestes os santos Antônio e João Paulo II com o espírito de verdade e de amor para
apascentarem o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua veneração, seguir sempre mais o seu exemplo,
sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Todos se assentam.
PRIMEIRA LEITURA
Dos Sermões de Santo Antônio de Pádua, Presbítero e Doutor da Igreja
A palavra é viva quando são as obras que falam
Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos
sobre Cristo, a saber: a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência; falamos estas línguas quando os

outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os
discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo o Senhor
nos amaldiçoa, como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Diz São
Gregório: “Há uma lei para o pregador: que faça o que prega”. Em vão pregará o conhecimento da lei
quem destrói a doutrina por suas obras.
Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito Santo os inspirava (cf. At 2,4). Feliz de quem
fala conforme o Espírito Santo lhe inspira e não conforme suas ideias! Pois há alguns que falam movidos
pelo próprio espírito e, usando as palavras dos outros, apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si
mesmos. Falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder; e peçamos-lhe
humilde e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de
Pentecostes com a perfeição dos cinco sentidos e na observância do decálogo. Que sejamos repletos de
um profundo espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo que são os louvores
divinos. Desse modo, ardentes e iluminados pelos esplendores da santidade, mereceremos ver o Deus Uno
e Trino.
Breve silêncio para meditação e oração pessoal.
CANTO DE MEDITAÇÃO – SALMO 23
VÓS SOIS MEU PASTOR, Ó SENHOR, NADA ME FALTARÁ SE ME CONDUZIS!
1. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. – R.
2. No vale das sombras, o mal é vão temer. Se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? – R.
3. Pusestes minha mesa para o festim real, ungistes-me a cabeça com óleo divinal. – R.
4. Transborda em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho. – R.
5. A luz e a graça vossas sem fim, me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. – R.
SEGUNDA LEITURA
Da Homilia de São João Paulo II na Santa Missa de Abertura do X Congresso Eucarístico Nacional
em Fortaleza, Ceará - 22 de Outubro de 1978
Homens de coração novo, um coração transformado pelo amor: disto precisa o Brasil para caminhar
confiante ao encontro de seu futuro. Eis, por isso, a minha oração e o meu augúrio: que esta Nação possa
prosperar sempre espiritual, moral e materialmente, animada com aquele espírito fraterno, que Cristo veio
trazer ao mundo. Desapareçam, ou se reduzam gradativamente ao mínimo, no seu interior, as diferenças
entre regiões dotadas de particular bem-estar material e regiões menos afortunadas.
Desapareçam a pobreza, a miséria moral e espiritual, a marginalização, e que todos os cidadãos se
reconheçam e se abracem como autênticos irmãos em Cristo! Os meus votos são de que a fé cristã,
alimentada na mesa eucarística, continue a ser o fermento unificador das novas gerações, de tal modo
que o Brasil possa sempre olhar sereno para seu futuro e caminhar pelas estradas de um progresso
humano autêntico.

Tudo isso será certamente possível se uma nova era de vida eucarística tornar a animar a vida da Igreja
no Brasil. O amor e a adoração a Jesus Sacramentado sejam, pois, o sinal mais luminoso de vossa fé, da fé
do povo brasileiro! Ó Jesus Eucaristia, abençoa a tua Igreja, abençoa esta grande Nação, e dá-lhe a
prosperidade calma e a paz autêntica! Amém!
Breve silêncio para meditação e oração pessoal.
Quem preside, pode propor uma breve reflexão acerca das leituras escutadas, concatenando a vida e o
exemplo de santidade proposto através dos dois santos, mencionando também a sua importância dentro
dos trinta anos da Diocese de Osasco.
ORAÇÃO JUBILAR
Concluída a reflexão, o presidente convida:
Pres.: Com amor e confiança, em comunhão com nossa Igreja Particular, rezemos, juntos, a Oração Jubilar:
(Presente no início deste subsídio).
INCENSAÇÃO DAS RELÍQUIAS – HINO DE AÇÃO DE GRAÇAS

Pres.: A Deus, Uno e Trino, façamos subir a nossa adoração e ação de graças pelo modelo de santidade
proposto à Igreja, através da vida de Santo Antônio de Pádua e de São João Paulo II, pastores zelosos e
insignes pregadores do Evangelho, cujas relíquias hoje aqui acolhemos. A esta intenção, junta-se a nossa
prece pela Diocese de Osasco, seus Bispos, presbíteros e diáconos, seminaristas e religiosos, paróquias e
comunidades, e por todo o povo de Deus. Juntos, formamos o rebanho do Senhor presente nesta Igreja
Particular. Cantemos.
O presidente deita incenso no turíbulo e, diante do andor, incensa e venera as relíquias. Enquanto isso,
canta-se.
1. Deus Eterno, a vós louvor! Glória à vossa majestade! Anjos e homens, com fervor, vos adoram,
Deus Trindade! Cante a Terra com amor: Santo, Santo é o Senhor! (bis).
2. Pai Eterno, a criação que tiraste Vós, do nada. Repousando em vossa mão, um acorde imenso
brada: quem me fez foi vosso amor, glória a Vós, Pai Criador! (bis).
3. Filho Eterno, nosso irmão, vossa Morte deu-nos vida, vosso Sangue, Salvação. Toda a Igreja,
agradecida louva e exalta a vós, Jesus: glória canta à vossa Cruz! (bis).
4. Deus Espírito, Sol de Amor, procedeis do Pai e do Filho. Vossos dons sempre mandais, a nós,
pobres, que cantamos: Santo, Santo é o Senhor, Uno e Trino Deus de Amor! (bis).
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Pres.: O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a peregrinação das relíquias de Santo
Antônio e São João Paulo II vos abençoe, vos proteja de todo o mal, e vos confirme na sua paz.
R.: Amém.
Pres.: O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Antônio e São João Paulo II a força renovadora da Páscoa,
vos torne testemunhas do seu Evangelho.
R.: Amém.
Pres.: O Espírito Santo, que em Santo Antônio e São João Paulo II nos ofereceu sinais de solidariedade
fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor.
R.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo.
R.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
Canto Final
A BÊNÇÃO, JOÃO DE DEUS! NOSSO POVO TE ABRAÇA! TU VENS EM MISSÃO DE PAZ, SÊ BEM-VINDO, E
ABENÇOA ESTE POVO QUE TE AMA! A BENÇÃO, JOÃO DE DEUS!
1. João Paulo, aqui estamos, a família reunida, em torno de ti ao Pai, reafirmando a esperança do
amor que a une a todos. A bênção, João de Deus!
4. Despedida das Relíquias
Pode ser realizada ao final da Celebração Eucarística, imediatamente antes da Bênção Final.
Pres.: Irmãos e irmãs,
Repletos de fé e de esperança, unimos as nossas vozes à de Maria Santíssima, Mãe da Igreja e modelo dos
servidores do Evangelho, para proclamar a grandeza e a misericórdia do Senhor que, com braço forte e
mão poderosa, permite à nossa Igreja Particular de Osasco comemorar o seu Jubileu de Pérola.
Ao nos despedirmos das Relíquias de Santo Antônio de Pádua, protetor de nossa Diocese e de São João
Paulo II, que em 1989 a elevou a esse grau, queremos, como membros desta imensa rede de comunidades,
confiar a nossa Paróquia à sua poderosa intercessão e agradecer ao Deus Justo e Santo, Forte e Imortal,
por estes dias de alegria aqui transcorridos. Por isso, antes de dar continuidade e esta peregrinação

enviando as Relíquias à outra comunidade paroquial, solenemente elevemos aos céus o nosso
agradecimento, cantando.
Quem preside, deita incenso no turíbulo e abençoa. Em seguida, incensa as Relíquias, enquanto canta-se.
1. Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos ao teu poder. As criaturas no seu mistério
mostram a grandeza de quem lhes deu o ser. Todos os povos sonham e vivem esta esperança de
encontrar a paz. Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás.
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, SANTO, TODO-PODEROSO, É O NOSSO DEUS. (bis)

2. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, teu
sofrimento trouxe a vida nova, onde existe a dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho
santo do nosso Criador. E professamos tua verdade que na humanidade plantou tamanho amor.
3. Deus infinito, teu Santo Espírito renova o mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, nossos
projetos só se realizam quando Ele falar. Todo-poderoso, somos teu povo que na esperança vive a
caminhar. Dá que sejamos teu povo santo que fará do mundo teu trono e teu altar.
Pres.: Deus eterno e Todo-Poderoso, que em Santo Antônio de Pádua, Presbítero e Doutor, e no Papa São
João Paulo II destes à Diocese de Osasco dois insignes protetores, concedei-nos, por sua intercessão e
exemplo, amar-vos de todo coração e trabalhar incansavelmente pela difusão do Evangelho. Sob o seu
constante patrocínio, favorecei a nossa Paróquia N. (nome da Paróquia) e o povo nela presente, para que,
tendo-vos como Pastor e Guia, caminhemos perseverantes à Pátria definitiva. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
Segue-se a Bênção Final, seguindo a fórmula proposta na Celebração de Acolhida das Relíquias.
5. Roteiro para Celebração Penitencial:
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
RITO INICIAL
Motivação e Acolhida
Com.: Reunidos em oração no âmbito da Peregrinação das Relíquias de Santo Antônio e São João
Paulo II, nos reunimos como Comunidade Paroquial – Igreja Peregrina que caminha rumo ao céu,
para que, em espírito de profunda contrição, nesta Celebração Penitencial, peçamos perdão a Deus
por nossos pecados, por intercessão de tão ilustres santos de Deus. Assim, plenamente
reconciliados com Ele e com nossos irmãos, celebraremos dignamente jubileu de pérola por ocasião
dos 30 anos da criação da Diocese de Osasco, como momento de renovação de nossa fé.
Contemplemos o coração paciente e bondoso de Jesus e peçamos a Ele que nos conceda um
coração semelhante ao seu: acolhedor, misericordioso e capaz de amar a todos como Ele nos ama.
Cantemos.
Canto
- Muito alegre eu te pedi o que era meu. Parr! Um sonho tão normal. Dissipei meus bens, o
coração também. No fim, meu mundo era irreal.
CONFIEI NO TEU AMOR E VOLTEI. SIM, AQUI É MEU LUGAR! EU GASTEI TEUS BENS, Ó PAI, E TE
DOU ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS.
- Mil amigos conheci; disseram adeus! Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel e levou-me a
refler: “meu Pai não trata um servo assim!”
- Nem deixaste-me falar da ingratidão; morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel,
sandália aos pés: Voltei a vida, sou feliz!
Saudação Inicial

Pres: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R.: Amém.
Pres.: A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam convosco.
R.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Oração
Pres.: Oremos: Deus todo poderoso e cheio de misericórdia, vós nos reunistes em nome do vosso
Filho para alcançarmos misericórdia, e sermos socorridos em tempo oportuno do mal que
praticamos. Abri os nossos olhos para vermos o mal que fizemos, e tocai os nossos corações para
que nos convertam a vós sinceramente.
Que o vosso amor reconduza a unidade àqueles que o pecado dividiu e dispersou; que o vosso
Espírito renove para a vida os que foram vencidos pela morte.
Restabelecido em nós o vosso amor, brilhe em nossas obras a imagem do vosso Filho para que
todos, iluminados pela caridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja, reconheçam como
vosso enviado Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
R.: Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
Primeira Leitura
O amor é a Plenitude da Lei!
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: Sede imitadores de Deus, como filhos que ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e
se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação sacrifício de suave odor. A devassidão ou
qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a
santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes; dedicai-vos
antes à ação de graça. Pois, sabei-o bem, o devasso, o impuro, o avarento - que é um idólatra - é
excluído da herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias.
Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os sobre os que lhe desobedecem. Não sejas seus cúmplices.
Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da Luz chamase: bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associes às obras das
trevas, que não levam a nada; antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem
vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz; e tudo o que é
manifesto é luz. É por isso que se diz: “Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e
sobre ti Cristo resplandecerá”.
Palavra do Senhor.
R.: Graças a Deus.
Salmo Responsorial 22
- Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar! Junto às fontes
de águas puras repousantes eu vou! Minhas forças o Senhor vai animar.
TU ÉS, SENHOR, O MEU PASTOR POR ISSO NADA EM MINHA VIDA FALTARÁ. (bis)
- 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.
- 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.
- 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.
Aclamação ao Evangelho
- Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua jusça, e tudo o mais vos será acrescentado, Aleluia,
Aleluia!

- Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Aleluia,
Aleluia!
Evangelho (Jo 13, 34-35; 15, 10-13)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
R.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
R.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus Apóstolos: “Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns
aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos, se verdes amor uns aos outros. Se guardardes os meus
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a alegria esteja em vós e a vossa alegria seja
plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem
amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos”.
Pres.: Palavra da Salvação.
R.: Glória a vós, Senhor!
Homilia
RITO DA PENITÊNCIA
Exame de Consciência
O sacerdote convida os penitentes a pensar em suas faltas contra Deus, contra o próximo e contra si
mesmos. Exame escolhido pelo padre no Ritual da Penitência.
Canto de Confiança
EU CONFIO EM NOSSO SENHOR COM FÉ, ESPERANÇA E AMOR! (bis)
- Creio em Deus, uno, trino e eterno, que criou o céu a terra e o mar. Sou católico firme, sincero, ao
meu Deus aprendi a adorar.
- Eu espero salvar a minh'alma, com o auxílio da graça de Deus. Cumprirei sempre os dez
mandamentos, que me abrem as portas do céu.
- Amo a Deus sobre todas as coisas e lhe dou este meu coração; amo o próximo como a mim
mesmo, pois o próximo é meu irmão.
Pres.: De joelhos, confessemos os nossos pecados e oremos uns pelos outros:
R.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões: por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à
Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus, nosso Senhor.
Pres.: Agora, como o próprio Cristo nos ordenou, peçamos ao Pai que perdoe os
nossos pecados assim como nos perdoamos uns aos outros.
R.: Pai nosso...
Rito de Aspersão
Pres.: Pelo batismo somos chamados a vida nova em Deus, que a aspersão seja sinal de nossa
purificação e arrependimento de nossos pecados.
Benção da Água: Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai + esta água
que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da
vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia,

jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o
coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo, nosso Senhor.
Canto de Aspersão
ÁGUA SANTA! Ó ÁGUA PURA, VEM! PURIFICA ESTE POVO! DÁ-NOS DA NEVE A
BRANCURA, E UM CORAÇÃO SINCERO, FORTE, GRANDE, NOVO! (bis)
- Lembrança do meu Batismo – grande graça do Senhor! – que afogou o meu egoísmo e regou em
mim o Amor!
- Não é do Templo, por certo, que jorram águas assim: é do Coração aberto de quem quis morrer
por mim!
- Nós somos raça escolhida, Deus não te quer bem em vão... Muitos erros tens na vida, Deus tem
muito mais perdão!
Pres.: Neste momento somos convidados a beijar a Santa Cruz, sinal de Salvação e reconciliação,
enquanto cantamos o Salmo 50.
O salmo é cantado enquanto houver penitentes osculando a Santa Cruz.
Salmo 50(51)
Tende piedade, ó meu Deus!
Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo (Ef 4,23-24)
R. PIEDADE, Ó SENHOR, TENDE PIEDADE, POIS PECAMOS CONTRA VÓS!
1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado,
e apagai completamente a minha culpa! – R.
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,
o meu pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,
e pratiquei o que é mau aos vossos olhos! – R.
3. Mostrais assim quanto sois justo na sentença,
e quanto é reto o julgamento que fazeis.
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade
e pecador já minha mãe me concebeu. – R.
4. Mas vós amais os corações que são sinceros,
na intimidade me ensinais sabedoria.
Aspergi-me e serei puro do pecado,
e mais branco do que a neve ficarei. – R.
5. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria,
e exultarão estes meus ossos que esmagastes.
Desviai o vosso olhar dos meus pecados
e apagai todas as minhas transgressões! – R.
6. Criai em mim um coração que seja puro,
dai-me de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,
nem rereis de mim o vosso Santo Espírito! – R.
7. Dai-me de novo a alegria de ser salvo
e confirmai-me com espírito generoso!
Ensinarei vosso caminho aos pecadores,
e para vos se voltarão os transviados. – R.
8. Da morte como pena, libertai-me,
e minha língua exaltará vossa justiça!

Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,
e minha boca anunciará vosso louvor! – R.
9. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios,
e, se oferto um holocausto, o rejeitais.
Meu sacrifício é minha alma penitente,
não desprezeis um coração arrependido! – R.
10. Sede benigno com Sião, por vossa graça,
reconstruí Jerusalém e os seus muros!
E aceitareis o verdadeiro sacrifício,
os holocaustos e oblações em vosso altar! – R.
RITOS FINAIS
Ação de Graças
- A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu Deus
eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A TUA TERNURA, SENHOR, VEM ME ABRAÇAR, E A TUA BONDADE INFINITA ME PERDOAR. VOU
SER O TEU SEGUIDOR E TE DAR O MEU CORAÇÃO. EU QUERO SENTIR O CALOR DE TUAS MÃOS.
- A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre, ao sofredor, vou servir, esperar. Em Ti
Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção
de esperança e de paz.
Oração Conclusiva de Ação de Graças
Pres.: Deus, fonte de toda a luz, de tal modo amastes o mundo, que entregastes o vosso Filho único
para a nossa salvação, a fim de sermos redimidos por sua cruz, vivificados por sua morte, salvos por
sua paixão, e por sua ressurreição glorificados.
Nós vos suplicamos, pelo mesmo Jesus Cristo, que vos digneis velar sobre esta família em todas as
coisas: tenhamos no espírito o vosso temor no coração, a fé nas obras, a jusça, nas ações, o amor,
na língua, a verdade, nos costumes, a disciplina, para que possamos alcançar de modo digno e justo
o prêmio da imortalidade. Por Cristo, nosso Senhor.
R.: Amém.
Benção
Pres.: O Senhor vos conduza segundo o amor de Deus e a paciência de Cristo.
R.: Amém.
Pres.: Para que possais caminhar na vida nova e agradecer a Deus em todas as coisas.
R.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho + e Espírito Santo.
R.: Amém.
(Segue-se o atendimento da Confissão individual)
6. Bênção Solene com as Relíquias (para Missas e/ou demais celebrações):
Pe.: O Deus que é nosso Pai
e nos reuniu hoje para celebrar a peregrinação das relíquias
de Santo Antônio e São João Paulo II
vos abençoe, vos proteja de todo o mal,
e vos confirme na sua paz.
R.: Amém.
Pe.: O Cristo Senhor,
Que manifestou em Santo Antônio e São João Paulo II
a força renovadora da Páscoa,
vos torne testemunhas do seu Evangelho.

R.: Amém.
Pe.: O Espírito Santo,
que em Santo Antônio e São João Paulo II
nos ofereceu sinais de solidariedade fraterna,
vos torne capazes de criar na Igreja
uma verdadeira comunhão de fé e amor.
R.: Amém.
Pe.: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso:
Pai e Filho + e Espírito Santo.
R.: Amém.
1. Orientações:
9.1.

Introdução:

Nesta peregrinação teremos a visita das relíquias de Santo Antônio e São João Paulo II, que
manifestarão o elo diocesano entre as nove regiões pastorais. As relíquias de nossos padroeiros
visitarão nossas paróquias e comunidades, exemplo para todos nós de Igreja em Saída.
Celebrando e rezando pelo jubileu de pérola da Diocese de Osasco, nos uniremos como irmãos e
irmãs, leigos e clero, dispostos a louvar e agradecer a Deus por seu povo e suas conquistas: os
grandes avanços dos Planos de Ação Evangelizadora que nos trouxeram aos dias de hoje e por
aqueles planos que ainda estão por vir e nos conduzirão ao Reino Celeste; pelas diversas paróquias
e comunidades erigidas desde a criação da Diocese; pelas inúmeras vocações religiosas, sacerdotais
e laicais.
As orientações a seguir têm por objetivo nortear os cuidados para com as relíquias e para com o
significado deste ano de preparação para o Jubileu.
9.2.

Sobre o Ano Jubilar:

O Ano Jubilar dos 30 anos da criação da Diocese de Osasco será celebrado de 01/05/2018 a
01/05/2019, e para melhor nos prepararmos espiritualmente para esta graça que Deus nos
concedeu, Santo Antônio e São João Paulo II estarão em meio a nós através de suas relíquias que
peregrinarão por toda a Diocese.
Durante esta peregrinação serão visitadas todas as Nove Regiões Pastorais, conforme as
programações estabelecidas em cada uma delas. As datas da Peregrinação serão:
- Região São Roque
de 01/05/2018 a 25/05/2018
- Região Ibiúna
de 25/05/2018 a 15/06/2018
- Região Cotia
de 15/06/2018 a 31/07/2018
- Região Itapevi
de 31/07/2018 a 31/08/2018
- Região Barueri
de 31/08/2018 a 30/09/2018
- Região Carapicuíba
de 30/09/2018 a 30/11/2018
- Região Bonfim
de 30/11/2018 a 15/01/2019
- Região São José
de 15/01/2019 a 15/02/2019
- Região Santo Antônio
de 15/02/2019 a 15/03/2019
- Seminários, Mosteiros, Casas Religiosas, Outras Instituições e Novas Comunidades 15/03/2019 a
01/05/2019.

9.3.

Objetivos da visita das Relíquias:

“Os corpos dos Santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas
obras” (Santo Agostinho). São Jerônimo já alertava os fiéis de que “as relíquias dos santos não
devem ser ‘adoradas’ mas simplesmente honradas como testemunhos Daquele que é o único que
deve ser adorado”. Por isso os restos mortais dos santos são honrados desde o início da Igreja,
sendo assim, os objetivos da visita das Relíquias de Santo Antônio e São João Paulo II, são:
- Preparar espiritualmente as paróquias, comunidades, seminários, mosteiros, casas religiosas,
novas comunidades e demais instituições, rezando pelo Jubileu de Pérola da Diocese de Osasco;
- Propiciar a integração entre a Diocese, Regiões, Paróquias, Comunidades e Sociedade;
- Divulgar o Jubileu de Pérola por ocasião do aniversário de 30 anos da criação da Diocese de
Osasco;
9.4.

Orientações para a Peregrinação:

- É imprescindível que a Região que vai receber as Relíquias verifique a estrutura necessária para
melhora transportá-las. É de responsabilidade da Região que vai receber as relíquias fazer retirar as
mesmas na celebração de despedida da Região anterior.
- As relíquias deverão sempre ser expostas em lugar apropriado no Presbitério;
- As relíquias não poderão ser retiradas do andor e nele estão afixadas de modo inamovível.
- O andor deverá sempre ser trasladado por pelo menos duas pessoas;
- Cantos deverão ser de acordo com os santos cujas relíquias estão em peregrinação – Santo
Antônio de Pádua e São João Paulo II - e os tempos litúrgicos;
- Faz parte destas orientações roteiros para as celebrações de Acolhida e Despedida das relíquias, a
Oração para o Ano Jubilar Diocesano, orações a Santo Antônio e São João Paulo II, assim como,
roteiro para Celebração Penitencial.
IMPORTANTE:
➢ As relíquias devem ser colocadas em local propício à veneração, preferencialmente no
presbitério, onde toda a comunidade possa expressar sua fé, fazer seus pedidos e
agradecimentos e manifestar sua admiração.
➢ As paróquias e instituições poderão organizar-se sobre a forma como irão viver os dias em que
as relíquias estiverem sob seus cuidados: visitas às diversas realidades da paróquia, peregrinação
pelas comunidades, carreatas, procissões, terços etc.
9.5.

Sobre as Relíquias, cuidados e conservação:

É importante ressaltar que as relíquias são objetos sagrados, são partes dos Santos dos quais
pedimos a intercessão para nossas necessidades. Desta forma são necessários cuidados especiais:
- É terminantemente proibido retirar as relíquias dos relicários que as guardam, bem como
retirar os relicários do andor;
- Caso seja necessária uma limpeza do relicário, esta deve ser feita de forma absolutamente
cuidadosa apenas com pano úmido e/ou com detergente neutro;
- As partes de acrílico e vidro (redoma, urna, etc) podem ser higienizadas com panos úmidos e
com detergente neutro;

- Não é permitido passar nenhum outro material de limpeza sólido ou líquido, principalmente
abrasivos.
- O zelo e a guarda das relíquias são de reponsabilidade de todos nós.
9.6.

Aspectos sobre a veneração das Sagradas Relíquias dos Santos:

A veneração às relíquias é confirmada pela convicção de que os corpos dos Santos foram Templos
do Espírito Santo e instrumentos por Este utilizados, para produzir boas obras. Se houve no passado
e ainda pode haver enganos e abusos em relação às relíquias, isto não anula sua legitimidade.
9.7. Sobre as Intenções:
Junto às relíquias seguirá a urna para as intenções dos fiéis. Para a promoção da devoção a Santo
Antônio e a São João Paulo II, o povo de Deus deve ser encorajado a redigir suas intenções e colocálas na urna para as orações da comunidade.

