
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acolhida e Oração 

HINO OFICIAL DO JUBILEU DE OURO 
(L. e M: Yago Filgueiras / Leandro Sabino / Emmanuel Vieira) 

Diocese de Quixadá em festa / 

50 anos de vida e missão / 

||:Eis-nos aqui, o povo escolhido (cf. 1Rs 3,8), 

para cantar a Deus com gratidão:|| 

1. Foi no ano de 71 

/ São Paulo VI esta Igreja criou / 

foi o Senhor quem a desejou / 

entre os monólitos deste sertão. 

2. “O que vimos e ouvimos, anunciamos” (1Jo 1,3), / 

vossa glória queremos proclamar / 

ser vosso povo, Igreja missionária, / 

fazer discípulos neste lugar. 

3. Ó Sagrada Família, padroeira, / 

a quem seguimos com amor e devoção, / 

fazei que as nossas famílias sejam santas / 

pra serem luz, sinal de salvação. 

4. Em nossas preces queremos vos louvar / 

por Dom Rufino, o pregador do Amor, / 

por Dom Adélio, o anunciador do Reino, / 

e por Dom Ângelo, o nosso “Bom Pastor” (Jo 10, 11). 

5. Lá do monte vem nossa proteção, / 

“Em santidade refulge o seu clarão”. / 

Sois nossa mãe, Rainha do Sertão / 

que vem trazer-nos paz e proteção. 

6. “Hoje cantamos o triunfo” desta Igreja, / 

conduzida pelo Cristo, Bom Pastor. / 

Honra e glória ao Espírito de Deus, / 

na Igreja, esposa do Senhor! 

Sexta-feira, 20 de novembro 
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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
(L. e M: Padre Zezinho) 

Senhor e Criador que és nosso Deus, / 

vem inspirar estes filhos teus. / 

Em nossos corações derrama tua paz, / 

e um povo renovado ao mundo mostrarás. 

Sentimos que tu és a nossa luz / 

fonte do amor, fogo abrasador. / 

Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, / 

pedimos nesta hora os dons do teu amor. 

Se temos algum bem, virtude ou dom / 

não vem de nós, vem do teu favor. / 

Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom / 

só tu podes criar a vida interior. 

Infunde, pois agora em todos nós, / 

que como irmãos vamos refletir. / 

A luz do teu saber e a força do querer / 

a fim de que possamos juntos construir. 

E juntos cantaremos sem cessar, / 

cantos de amor para te exaltar. / 

És Pai, és Filho e és Espírito de paz, / 

por isso em nossa mente, tu sempre reinarás. / 

Amém, aleluia! 

 

LEITURA BIBLICA (Rm 5,1-5) 

Da Carta de São Paulo aos Romanos. 

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. 3 E não 

3 



 

só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a 

tribulação gera a constância, 4 a constância leva a uma virtude provada, a 

virtude provada desabrocha em esperança; 5 e a esperança não decepciona, 

porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dado. 

Pai nosso... 

V. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

V. Jesus, Maria e José. 

R. Nossa família vossa é. 

 

HINO DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

(Padroeiros da Diocese) 

1. Jesus, Maria e São José, /  

Pobres também aos olhos do mundo, /  

Ó Trindade de Nazaré, /  

Digna do respeito mais profundo. 

Cantemos-lhe louvor, Juremos-lhe amor, /  

Na dor ou na alegria. / Soldados de Jesus,  

Marchemos sob a cruz, / Com São José e Maria. 

2. Jesus, Maria e São José, /  

Nossa proteção na dor da vida, /  

Sois conforto de nossa fé, /  

Na batalha e lida mais renhida. 

3. Jesus, Maria, São José, / 

vinde consolar a nossa agonia. / 

E de Sião na eterna Sé / 

jubilemos todos à porfia.  
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Oração da Manhã 

NO JUBILEU DE NOSSA HISTÓRIA 

(L. e M.: Maycon Sales) 

No jubileu de nossa história, / 

50 anos de evangelização, /  

Ao Deus Trindade, louvor e glória, /  

do coração do Sertão! 

1. “O que vimos e ouvimos, anunciamos”, /  

Os grandes feitos que o Senhor realizou, /  

O compromisso assumido vos cantamos, /  

As maravilhas que a fé nos preparou! 

2. Dom Rufino, Dom Adélio e Dom Ângelo, /  

Caridade e Verdade Deus doou, /  

Construindo um Reino de esperança, /  

Nas colunas luminosas do Pastor! 

3. Recordamos Monsenhor Braga Rocha, /  

Que o chão quixadaense preparou, /  

Para sede de nossa amada Igreja, /  

Com os dons que o Espírito inspirou! 

4. Um celeiro de vidas ofertadas, /  

Um tesouro que Cristo congregou, /  

Padres, freiras, famílias engajadas, /  

no serviço do rebanho do Senhor! 

5. A Diocese jubilosa se coloca, /  

como dom e oferta de Louvor, /  

Com Jesus, José e com Maria, / 

 A Rainha do Sertão e do amor! 

 

Refrão orante:  

O Sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria!  

Sábado, 21 de novembro 
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Salmo 91(92) 

Louvor ao Deus Criador 

Louvores se proclamam pelos feitos do Cristo (Sto. Atanásio). 

 

–2 Como é bom agradecermos ao Senhor * 

e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! 

–3 Anunciar pela manhã vossa bondade, * 

e o vosso amor fiel, a noite inteira, 

–4 ao som da lira de dez cordas e da harpa, * 

com canto acompanhado ao som da cítara.  
 

–5 Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, * 

e rejubilo de alegria em vossas obras. 

–6 Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, * 

quão profundos são os vossos pensamentos! 
 

–7 Só o homem insensato não entende, * 

só o estulto não percebe nada disso! 

–8 Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, * 

ou prosperem igualmente os malfeitores, 

– são destinados a perder-se para sempre. * 
9 Vós, porém, sois o Excelso eternamente! 
 

=10 Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, † 

eis que os vossos inimigos vão perder-se, * 

e os malfeitores serão todos dispersados. 
 

–11 Vós me destes toda a força de um touro, * 

e sobre mim um óleo puro derramastes; 

–12 triunfante posso olhar meus inimigos, * 

vitorioso escuto a voz de seus gemidos. 
 

–13 O justo crescerá como a palmeira, * 

florirá igual ao cedro que há no Líbano; 

–14 na casa do Senhor estão plantados, * 

nos átrios de meu Deus florescerão.  
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–15 Mesmo no tempo da velhice darão frutos, * 

cheios de seiva e de folhas verdejantes; 

–16 e dirão: 'É justo mesmo o Senhor Deus: * 

meu Rochedo, não existe nele o mal!' 

– Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

LEITURA BÍBLICA (1Jo 1,1-3) 

Da Primeira Carta de São João. 
1O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os 

nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no 

tocante ao Verbo da vida – 2porque a vida se manifestou, e nós a temos visto; 

damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se 

nos manifestou –, 3o que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que 

também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e 

com o seu Filho Jesus Cristo. 

PRECES 

Demos graças a nosso salvador, que fez de nós um povo de reis e sacerdotes 

para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Por isso o invoquemos: 

R. Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço. 

Fazei-nos desde a manhã sentir o vosso amor, para que a vossa alegria seja 

hoje a nossa força. 

Fazei Senhor, que a nossa vida brilhe com luz diante dos homens, para que 

vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. 

Concedei Senhor, que acorramos com alegria ao Jubileu de 50 anos de 

Evangelização de nossa Diocese, para que pastores e fiéis caminhem sempre a 

luz da Verdade que é Cristo Jesus e com alegria anunciem o Reino de Deus. 

Pai nosso... 

CONCLUSÃO 

O Senhor nos abençoe, nos livre...  
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Oração da Tarde 

MARIA DE NAZARÉ 

(Padre Zezinho)  

Maria de Nazaré, / Maria me cativou. /  

Fez mais forte a minha fé / e por filho me adotou. /  

Às vezes eu para e fico a pensar /  

e sem perceber me vejo a rezar /  

e meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. /  

Menina que Deus amou e escolheu /  

pra mãe de Jesus, / o Filho de Deus, /  

Maria que o povo inteiro elegeu, / Senhora e Mãe do céu. 

Ave Maria Ave Maria, Ave Maria! Mãe de Jesus.  

Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, /  

igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. /  

Em cada mulher que a terra criou / um traço de Deus Maria deixou, /  

um sonho de mãe Maria plantou / pro mundo encontrar a paz. /  

Maria que fez o Cristo falar, / Maria que fez Jesus caminhar. /  

Maria que só viveu pra seu Deus, / Maria do povo meu. 

Ave Maria, cheia de graça... 

AGORA É TEMPO DE SER IGREJA 

(Maria Luiza Ricciardi) 

||: Agora é tempo de ser Igreja, / caminhar juntos, participar. :||  

1. Somos povo escolhido / na fronte assinalados / com o nome do Senhor / 

que caminha ao nosso lado. 

2. Somos povo em missão, / já é tempo de partir. / É o Senhor que nos envia, 

/ em seu nome a servir. 

3. Somos povo esperança / vamos juntos planejar: / se Igreja a serviço / e a fé 

testemunhar.  
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Celebração de Encerramento 

ESPIRITO DA MISSÃO 

(Pe. Pedro Brito Guimarães / CD O Espírito da Missão) 

1. “Venham trabalhar na minha vinha”, dilatar meu reino entre as nações. 

Convidar meu povo ao banquete, quero habitar nos corações. 

Unidos pela força da oração, ungidos pelo espírito da missão. Vamos juntos 

construir uma Igreja em ação! 

2. "Venham trabalhar na minha vinha", espalhar na terra o meu amor. Muitos 

não conhecem a Boa Nova, vivem como ovelhas sem pastor.  

3. "Venham trabalhar na minha vinha", com fervor meu nome proclamar. Que 

ninguém se queixe ao fim do dia, ninguém me chamou a trabalhar. 

 

ORAÇÃO DO JUBILEU DE OURO 

(Dom Angelo Pignoli) 

Bendito sejais, Deus nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo / no poder do 

Espírito Santo. 

Pela vossa providente Misericórdia / nos unimos todos os que pertencemos à 

Igreja Particular de Quixadá, / para, desde já, caminharmos jubilosos / e 

concluirmos com intensa ação de graças / pelos inúmeros benefícios 

concedidos / durante os 50 anos de existência. 

Cremos firmemente, ó Deus, / que nos premiastes com o dom / de termos 

sido incluídos nesta porção do vosso povo, / suscitado pela ação do Espírito 

Santo, / através do Carisma Apostólico. 

Também conosco selastes um pacto de Amor, / trabalhastes e continuais a 

trabalhar em nosso íntimo / para que sejamos verdadeiramente vossa família, 

/ vossos amigos e vossas testemunhas. 

Do alto da cruz nos destes Maria, a mãe de Jesus, / que se tornou também 

nossa mãe, / a quem invocamos com título de Nossa Senhora Imaculada 

Rainha do Sertão. / Por Ela e com Ela queremos cantar nosso louvor.  
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Sem merecimento algum da nossa parte / e sempre com tantos limites e 

pecados / manifestais a vossa Paternal Misericórdia / que nos reconstrói a 

cada dia. / Contemplamos vossa paciência infinita / ao longo destes anos 

todos / e pedimos um olhar puro / para valorizar, como dons vindos de Vós, / 

tantas pessoas que, ordenadas ou não, / consagradas pelos votos evangélicos 

ou não, / foram para nós sinais da presença viva de Deus, / de sua Palavra 

encarnada / e estímulo de crescimento na fé. 

Não podemos deixar de dirigir-Vos uma súplica, ó Deus / por todos os que 

sepultados na morte com Cristo pelo Batismo, / durante esses 50 anos, 

chamastes para participarem da Igreja celeste / e contemplarem a Vossa Face. 

Escutai, Senhor, o nosso clamor:  / Que a celebração deste Jubileu que 

preparamos, / não passe em vão, / que não seja apenas uma celebração festiva 

exterior, / mas que o Espírito Santo / transforme nosso coração e nossa mente 

/ pela força da vossa Palavra, / nos comprometendo com o Anúncio e o 

testemunho alegre do Evangelho; / E que a Vossa luz supere as nossas trevas 

/ e esta Igreja cumpra a sua missão / tornando-se sinal de salvação para todos. 

Amém! 

 

BENÇÃO 

O Senhor esteja convosco! 

R.  Ele está no meio de nós!  

Deus vos abençoe com todas as bênção do céu 

e vos torne santos e puros diante dele; 

derrame sobre vós as riquezas de sua glória, 

instruindo-vos com as palavras da verdade, 

formando-vos pelo evangelho da salvação,  

e inflamando-vos de amor pelos irmãos. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo. 

R. Amém! 
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