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MISSA SOLENE DE SANTO IVO – 19 DE MAIO DE 2020 

 
A. A festa do "grande perdão" de               
Santo Ivo nos ensina que este dom 

restabelece a ordem da vida. 
 
O perdão reconstrói a paz interior, a paz 

na família e a paz entre os povos. O valor 
do perdão é infinito: ensina São João Paulo 

II, referindo-se ao olhar benevolente de 
Jesus a Pedro, depois deste tê-lo negado 
por três vezes, que era um olhar de 

misericórdia, e dela deriva o perdão e, 
mais, que “são infinitas a prontidão e a 

força do perdão de Deus. Nenhum pecado 
humano prevalece sobre esta força e nem 
sequer a limita” (Dives in misericordia, 

n.83).  
 

E essa reconciliação entre nós se torna 
sacramento da reconciliação com Deus, o 
mais importante elo do perdão. Perdoados 

por Deus e transformados interiormente 
por tal graça, nascemos de novo. 

 
Seguindo a Cristo nas pegadas de Santo 
Ivo rezemos como ele rezava no início de 

cada estudo ou trabalho no seu 
ensinamento duma vida dedicada a fazer 

o bem e amar ao próximo, harmonizando 
a justiça e caridade. "Ó Deus de 
Misericórdia, dignai-vos a conceder-

me a graça de desejar com ardor o que 
é de Vosso agrado, procurá-lo com 

prudência, reconhecê-lo com 
sinceridade e cumpri-lo com perfeita 

fidelidade para honra e glória de 
Vosso Nome. Amém". Preside esta santa 
missa o Padre Jonatas Diniz. 

 
Celebremos na alegria o nosso padroeiro 

Santo Ivo. 

 
RITOS INICIAIS (TODOS DE PÉ)  

 
CANTO DE ENTRADA 
 

Tu anseias eu bem sei a salvação, 
Tens desejo de banir a escuridão 

Abre pois de par em par teu coração, 
E deixa a luz do céu entrar 

 
Refrão 

Deixa a luz do céu entrar. (deixa a luz 
do céu entrar) 
deixa a luz do céu entrar. 

Abre bem as portas do teu coração. 
E deixa a luz do céu entrar. 

 
Cristo a luz do céu em ti quer habitar 
Para as trevas do pecado dissipar, 

Teu caminho e coração iluminar 
E deixa a luz do céu entrar. 

 
(Refrão) 
 

Que alegria andar ao brilho dessa luz 
Vida eterna e paz no coração produz 

Oh! Aceita agora o salvador jesus 
E deixa a luz do céu entrar 
 

(Refrão) 

 

ATO PENITENCIAL 
 

P. No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de 

reconciliação e comunhão com Deus e com 
os irmãos e irmãs, cantando. 
 

CANTO DO ATO PENITENCIAL 
 

Kyrie Eleison (JMJ RIO 2013) 

 

Senhor, que viestes salvar 

Os corações arrependidos 

 
Kyrie eleison, eleison, eleison 

Kyrie eleison, eleison, eleison 

Ó, Cristo, que viestes chamar 

Os pecadores humilhados 

 
Christe eleison, eleison, eleison 

Christe eleison, eleison, eleison 

https://www.letras.mus.br/jmj-rio-2013/
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Senhor, que intercedeis por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa 
 

Kyrie eleison, eleison, eleison 
Kyrie eleison, eleison, eleison 

 

P. DEUS Pai de misericórdia, tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 

 
T. Amém ! 

 
HINO DE LOUVOR  
 

Glória a Deus nas alturas 
E paz na terra aos homens por Ele amados 

Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo 
poderoso 
 

Nós vos louvamos 
Nós vos bendizemos 

Nós vos adoramos 
Nós vos glorificamos 

Nós vos damos graças por vossa imensa 
glória 
 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 

Deus Pai 
Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós 

Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica 

Vós que estais à direita do Pai 
 
Tende piedade de nós 

Só vós sois Santo 
Só vós o Senhor 

Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo 
 
Com o Espírito Santo 

Na glória de Deus Pai. Amém! 
Na glória de Deus Pai. Amém! 

Na glória de Deus Pai. Amém! 
Na glória de Deus Pai. Amém! 
 

ORAÇÃO  

 
P. P. Ó DEUS, que enriquecestes Santo 
Ivo com o espírito de verdade e o amor à 

justiça, concedei-nos celebrar sua festa, 
seguir sempre mais o seu exemplo, 

sustentados por sua intercessão. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 

 
T. Amém ! 

 
LITURGIA DA PALAVRA (SENTADOS) 

 
A. A promessa que Deus fez 
ele a cumpriu quando ressuscitou Jesus 
 

 
Primeira Leitura - (At  16,   22 -  34) 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. 

Naqueles dias, a multidão dos filipenses 

levantou-se contra Paulo e Silas; e os 

magistrados, depois de lhes rasgarem 

as vestes, mandaram açoitar os dois 

com varas. Depois de açoitá-los 

bastante, lançaram-nos na prisão, 

ordenando ao carcereiro que os 

guardasse com toda a segurança. Ao 

receber essa ordem, o carcereiro levou-

os para o fundo da prisão e prendeu os 

pés deles no tronco. À meia-noite, 

Paulo e Silas estavam rezando e 

cantando hinos a Deus. Os outros 

prisioneiros os escutavam. De repente, 

houve um terremoto tão violento que 

sacudiu os alicerces da prisão. Todas as 

portas se abriram e as correntes de 

todos se soltaram. O carcereiro acordou 

e viu as portas da prisão abertas. 
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Pensando que os prisioneiros tivessem 

fugido, puxou da espada e estava 

para suicidar-se. Mas Paulo gritou 

com voz forte: “Não te faças mal 

algum! Nós estamos todos aqui”. 

Então o carcereiro pediu tochas, 

correu para dentro e, tremendo, caiu 

aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-

os para fora, perguntou: “Senhores, 

que devo fazer para ser salvo?” Paulo 

e Silas responderam: “Crê no Senhor 

Jesus, e sereis salvos tu e todos os de 

tua família”. 

Então Paulo e Silas anunciaram a 

Palavra do Senhor ao carcereiro e a 

todos os da sua família. Na mesma 

hora da noite, o carcereiro levou-os 

consigo para lavar as feridas causadas 

pelos açoites. E, imediatamente, foi 

batizado junto com todos os seus 

familiares. Depois fez Paulo e Silas 

subirem até sua casa, preparou-lhes 

um jantar e alegrou-se com todos os 

seus familiares por ter acreditado em 

Deus. 

- Palavra do Senhor. 

Graças a Deus. 

 
 

 

SALMO RESPONSORIAL 137 (138) 

 

— Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e 

me ajudais. 

— Ó Senhor, me estendeis o vosso 

braço e me ajudais. 

— Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, 

porque ouvistes as palavras dos meus 

lábios! Perante os vossos anjos vou cantar-

vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. 

— Ó Senhor, me estendeis o vosso 

braço e me ajudais. 

— Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 

porque fizestes muito mais que 

prometestes; naquele dia em que gritei, 

vós me escutastes e aumentastes o vigor 

da minha alma. 

— Ó Senhor, me estendeis o vosso 

braço e me ajudais. 

— Estendereis o vosso braço em meu 

auxílio e havereis de me salvar com vossa 

destra. Completai em mim a obra 

começada; ó Senhor, vossa bondade é para 

sempre! Eu vos peço: não deixeis 

inacabada esta obra que fizeram vossas 

mãos! 

— Ó Senhor, me estendeis o vosso 

braço e me ajudais.  
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

 

Aleluia, aleluia, aleluia 
Aleluia, aleluia, aleluia 

 
Quando estamos unidos, estás entre nós 
E nos falarás da tua vida 

 
Aleluia, aleluia, aleluia 

Aleluia, aleluia, aleluia 
 
Este nosso mundo sentido terá 

Se tua palavra renovar 
 

EVANGELHO - (Jo 16, 5 - 11) 
 

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós. 

— Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo + segundo João. 

— Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: “Agora, parto para aquele 

que me enviou, e nenhum de vós me 

pergunta: ‘Para onde vais?’ Mas, 

porque vos disse isto, a tristeza 

encheu os vossos corações. No 

entanto, eu vos digo a verdade: É 

bom para vós que eu parta; se eu não 

for, não virá até vós o Defensor; mas, 

se eu me for, eu vo-lo mandarei. E 

quando vier, ele demonstrará ao 

mundo em que consistem o pecado, a 

justiça e o julgamento: o pecado, 

porque não acreditaram em mim; a 

justiça, porque vou para o Pai, de modo 

que não mais me vereis; e o 

julgamento, porque o chefe deste 

mundo já está condenado”. 

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 
 

PROFISSÃO DE FÉ     
 
P. CREIO em Deus Pai todo-poderoso, 

 
T. CRIADOR do céu e da terra; /E em Jesus 

Cristo, seu único Filho, nosso Senhor;/que 
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo;/nasceu da Virgem Maria,/ padeceu 

sob Pôncio Pilatos,/foi crucificado, morto e 
sepultado; / desceu à mansão dos 

mortos;/ressuscitou ao terceiro dia;/subiu 
aos céus, está sentado à direita de Deus Pai 
todo-poderoso,/ donde há de vir a julgar os 

vivos e os mortos./ Creio no Espírito 
Santo,/na Santa Igreja Católica;/ na 

comunhão dos santos;/na remissão dos 
pecados;/na ressurreição da carne;/ na vida 
eterna.   

 
Amém  

 
ORAÇÃO DA COMUNIDADE 
 

P. Deus não nos exortaria a pedir se não 
tivesse a intenção de nos atender. Movidos 

por essa certeza, façamos nossas preces ao 
Deus doador de todos os dons com a 
intercessão de Santo Ivo. 

 
1. Para que a IGREJA, consciente de ser 

continuadora da missão de Cristo, 

continue a ser testemunha da fé e da 

caridade no mundo. Cantemos ao 

Senhor.  
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T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

2. PELAS FAMÍLIAS, para que sejam 

escolas de diálogo e de amor, de 

superação dos conflitos e de doação e 

sacrifício. Cantemos ao Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

3. PELOS GOVERNANTES e pelos nossos 

representantes políticos, para que 

sempre busquem, antes de tudo, o 

bem comum dos brasileiros. Cantemos 

ao Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

4. PARA QUE o Espírito de fé que animou 

santo Ivo reanime aqueles que andam 

desanimados diante da violência, da 

corrupção e da injustiça. Cantemos ao 

Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

5. PARA QUE O ESTADO DE DIREITO seja 

respeitado, especialmente diante do 

dificultoso momento político vivido por 

nosso País. Cantemos ao Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

6. PELAS INSTITUIÇÕES que 

representam e amparam os defensores 

da Justiça e do Direito para sejam 

iluminadas pela Sabedoria do alto e 

assim possam contribuir para a 

construção de uma sociedade de paz e 

solidariedade alicerçada na justiça. 

Cantemos ao Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, 
intercedeis à Deus por nós. 

7. PELOS QUE SE DEDICAM AO SERVIÇO 

do próximo, especialmente dos 
doentes e marginalizados para que 

nem o fracasso nem a incompreensão 

os façam desistir de seus propósitos. 
Cantemos ao Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, intercedeis 
à Deus por nós. 

8. PELOS QUE MORRERAM em decorrência 

do exercício de sua Profissão bem como 

por todos os advogados falecidos neste 

ano para que sejam acolhidos pela 

misericórdia do Pai. Cantemos ao 

Senhor. 

T — Santo Ivo rogai por nós, intercedeis 
à Deus por nós. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA  (SENTADOS) 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 

 
CANTO DAS OFERENDAS 

 
Meu coração é para Ti, Senhor 
Meu coração é para Ti, Senhor 

Meu coração é para Ti, Senhor 
Meu coração é para Ti 

 
Porque Tu me deste a vida 

Porque Tu me deste o existir 
Porque Tu me deste o carinho 
Me deste o amor 

 
Porque Tu me deste a vida 

Porque Tu me deste o existir 
Porque Tu me deste o carinho 
Me deste o amor 

 
A minha vida é para Ti, Senhor 

O meu trabalho é para Ti, Senhor 
A minha casa é para Ti, Senhor 
A minha vida é para Ti 

 
Porque Tu me deste a vida 

Porque Tu me deste o existir 
Porque Tu me deste o carinho 
Me deste o amor 

 
Porque Tu me deste a vida 

Porque Tu me deste o existir 
Porque Tu me deste o carinho 
Me deste o amor 
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Pão e vinho são para Ti, Senhor 

Pão e vinho são para Ti, Senhor 
Pão e vinho são para Ti, Senhor 

Pão e vinho são para Ti 

 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS     

(TODOS DE PÉ) 

 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

misericordioso. 

 
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 

nome, para nosso bem  e de toda a 
santa Igreja. 

 

P. Ó Deus, que este sacrifício perfeito 

possa purificar-nos, e dar a nossos 
corações a força de vossa graça. Por 

Cristo, nosso Senhor. 
 

T. Amém !  
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 

 

P. O SENHOR esteja convosco. 

 
T. Ele está no meio de nós ! 

 
P. CORAÇÕES ao alto.  

 
T. O nosso coração está em Deus ! 
 

P. DEMOS graças ao Senhor, nosso Deus. 
 

T. É nosso dever e nossa salvação ! 

 

P. NA VERDADE, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 

Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a 
alegria de celebrar a festa de Santo Ivo e 
fortalecei a vossa Igreja com o exemplo de 

sua vida, o ensinamento de sua pregação 
e o auxílio de suas preces. Enquanto a 

multidão dos anjos e dos santos se alegra 
eternamente na vossa presença, nós nos 

associamos a seus louvores, cantando a 

uma só voz. 

 

SANTO 

 

Santo, santo, santo, dizem todos os anjos 

Santo, santo, santo, é o Senhor Jesus 
Santo, santo, santo, é quem os redime 
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de 

sua glória está 
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de 

sua glória está 
 
Céus e terras passarão, mas Sua Palavra 

não passará 
Céus e terras passarão, mas Sua Palavra 

não passará 
Não, não, não passará 
Não, não, não passará 

 
Hosana a Jesus Cristo, o filho de Maria 

Bendito o que vem em nome do Senhor 
Santo, santo, santo, é quem os redime 
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de 

Sua glória está 
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia de 

Sua glória está 
 

Céus e terras passarão, mas Sua Palavra 
não passará 
Céus e terras passarão, mas Sua Palavra 

não passará 
Não, não, não passará 

Não, não, não passará 
 
P. 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. 
 

T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor ! 
 

P. ESTANDO para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, Jesus 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. 
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DO MESMO modo, ao fim da ceia, Jesus 

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. 

 

EIS O MISTÉRIO DA FÉ ! 

 
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 

morte, e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 

 

P. 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. 
 
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

P. E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos 

reunidos pelo Espírito num só corpo. 
 
T. Fazei de nós um só corpo e um só 

espírito! 
 

P. 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 Odilo e todos 
os ministros do vosso povo. 
 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 
 

P. 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. 

 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 

filhos ! 
 

P. ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade 

de todos nós e dai-nos participar da vida 
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

com São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos 
serviram, a fim de vos louvarmos e 

glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 
 

T. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

 
P. 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 !   
 

 
 

 
RITO DA COMUNHÃO  - União e 

Partilha 
 
ORAÇÃO DO PAI NOSSO 
 

P. Unimos a nossa prece à prece de Jesus, 
rezando como ele nos ensinou:  

 
Pai nosso que estais no céu 
Santificado seja o teu nome 

E venha a nós o teu reino 
E seja feita a tua vontade 

 
Pai, meu pai do céu, meu pai do céu 
Eu quase me esqueci, me esqueci 

Que o teu amor vela por mim, vela por mim 
Que seja feito assim 

 
Meu pai, meu pai do céu, meu pai do céu 
Eu quase me esqueci, me esqueci 

Que o teu amor vela por mim, vela por mim 
Que seja feito assim 

 
O alimento desse dia 
Dai-nos agora e sempre 

E perdoai nossas ofensas 
De um modo maior com que perdoamos 

 
Pai, meu pai do céu, meu pai do céu 
Eu quase me esqueci, me esqueci 

Que o teu amor vela por mim, vela por mim 
Que seja feito assim 
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Meu pai, meu pai do céu, meu pai do céu 
Eu quase me esqueci, me esqueci 

Que o teu amor vela por mim, vela por 
mim 
Que seja feito assim 

E não nos deixeis cair em tentação 
Mas livrai-nos de todo o mal, amém. 

 
P. 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 ! 

 

ORAÇÃO PELA PAZ 
 

P. 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.       
 

T. Amém! 
 

P. A PAZ do Senhor esteja sempre 
convosco. 
 

T. O amor de Cristo nos uniu! 
 

P. IRMÃOS E IRMÃS, saudai-vos uns aos 
outros em Cristo Jesus. 
 

 

CORDEIRO DE DEUS 

 

Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 

Que tira o pecado do mundo tende piedade 

de nós 

 

Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 

Que tira o pecado do mundo tende piedade 

de nós 

 

Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 

Que tira o pecado do mundo 

Dai-nos a paz 

 

Dai-nos a paz 

 

P. EIS que estou convosco, todos os dias, 

até o fim dos tempos. Eis o cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 
 

T. Senhor, eu não sou digno (a)  que 
entreis em minha morada, mas dizei 

uma palavra e serei salvo (a). 

 

COMUNHÃO 
 
Meu pensamento vive em você 
A luz do meu viver, Senhor 

Basta entrar, eu me abrir pra Te amar 
Nem precisa perguntar, te amo 

Há um clima todo diferente 
Que aquece e mexe 
Com o coração da gente 

 
É como um sonho, é como um sonho 

Eu me dou por inteiro 
Teu é meu coração 
E ao Teu lado, eu sempre sigo 

Já não há mais talvez 
Basta querer pra te ver outra vez 

 
AÇÃO DE GRAÇA 

 
Como Zaqueu 

Eu quero subir 
O mais alto que eu puder 
Só pra te ver 

Olhar para ti 
E chamar sua atenção para mim! 

Eu preciso de ti, Senhor 
Eu preciso de ti, Oh! Pai 
Sou pequeno demais 

Me dá a tua paz 
Largo tudo pra te seguir 

 
Entra na minha casa 
Entra na minha vida 

Mexe com minha estrutura 
Sara todas as feridas 
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Me ensina a ter santidade 

Quero amar somente a ti 
Porque o Senhor é o meu bem maior 

Faz um milagre em mim 

 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO   
 (TODOS DE PÉ) 
 
P. Ó Deus de bondade, permanecei junto 

ao vosso povo e fazei passar da antiga à 
nova vida aqueles a quem concedestes a 

comunhão nos vossos mistérios. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
 

T. Amém! 
 

BÊNÇÃO FINAL 
 
P. Ó Deus, que é nosso Pai e vos reuniu 

hoje para celebrar a festa de Santo Ivo, 
padroeiro de nossa comunidade, vos 

abençoe, vos proteja de todo o mal, e vos 
confirme na sua paz.        
 

T. Amém! 
 

P. O Cristo Senhor que manifestou em 
Santo Ivo a força renovadora do seu 

Espírito, vos torne testemunhas do seu 
Evangelho. 
 

T. Amém! 
 

P. O Espírito Santo, que em Santo Ivo 
deixou-nos um sinal de solidariedade 
fraterna, vos torne capazes de criar na 

Igreja uma verdadeira comunhão de fé e 
de amor.  

 
T. Amém! P. Abençoe-vos Deus todo-
poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo! 

 
T. Amém! 

 
P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe!  

 
T. Graças a Deus! 

 
 
 

 

CANTO FINAL   
 

Eu creio nas promessas de Deus 
Eu creio nas promessas de Deus 
Eu creio nas promessas do meu Senhor (bis) 

 
(Refrão) 

Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais 
Se sou fiel no pouco, meus passos guiará 
(bis) 

 
Eu creio na misericórdia de Deus 

Eu creio na misericórdia de Deus 
Eu creio na misericórdia do meu Senhor (bis) 
 

(Refrão) ... 
 

Eu creio no amor de Deus 
Eu creio no amor de Deus 

Eu creio no amor do meu Senhor (bis) 
 
(Refrão) ... 

 
Eu creio no poder de Deus 

Eu creio no poder de Deus 
Eu creio no poder do meu Senhor (bis) 
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ORAÇÃO A SANTO IVO    

 
Glorioso Santo Ivo, lírio da pureza, apóstolo da Caridade e defensor intrépido da justiça. Vós 

que, vendo, nas leis humanas, um reflexo da Lei eterna, soubestes conjugar, 
maravilhosamente, os postulados da justiça e o imperativo do amor cristão, assisti, iluminai, 
fortalecei a classe jurista, os nossos juízes e advogados, os cultores e intérpretes do Direito, 

para que, nos seus ensinamentos e decisões, jamais se afastem da equidade e da retidão. 
Amem eles a justiça, para que consolidem a paz; exerçam a caridade, para que reine a 

concórdia; defendam e amparem os fracos e desprotegidos, para que, pospostos todo 
interesse subalterno e toda afeição de pessoas, faça triunfar a sabedoria da  lei sobre as 
forças da injustiça e do mal.  Olhai, também, para nós, glorioso Santo Ivo, que desejamos 

copiar os vossos exemplos e imitar as vossas virtudes.  Exercei, junto ao trono de Deus, 
vossa missão de advogado e protetor nosso, a fim de que nossas preces sejam 

favoravelmente despachadas e sintamos os efeitos do vosso poderoso patrocínio. Amém! 

 
VIDA DE SANTO IVO 

 

“Quero ser fortaleza dos fracos, dos humildes, dos pobres e dos necessitados” 
Santo Ivo nasceu em 17 de outubro de 1253, em Treguier, atualmente Côtes-
Du-Nord, a Oeste da França, antigo ducado da Bretanha, e por pouco, teria 

nascido na Inglaterra. 
 

Descendente dos nobres da Bretanha, e da França aos 14 anos foi sagrado 
cavaleiro, como exigiam os estatutos da Ordem da Cavalaria.  
 

Conta-se que nessa oportunidade lhe indagou o grão-mestre da Ordem: - 
Porque motivos desejas ser admitido na Ordem dos Cavaleiros do Santo 

Sepulcro? 
 
Respondeu: - Juro a pureza das minhas intenções, quero ser a fortaleza dos 

fracos, dos humildes, dos pobres e dos necessitados. Seu nome era Yves 
Helouri de Mermatin. 

Os tempos eram da Idade Média, que alguns chamaram de Noite das Trevas, 
Época das Bruxas, Era da Escuridão, mas onde também nasceram as 

lendárias estórias do rei Arthur e seus Cavaleiros da Távola Redonda. Foi 
sacerdote e juiz, mas exerceu a profissão de advogado. 
 

Foi o criador da Conciliação. 
 

Também foi instituidor da primeira Ordem (”Barreau”), que não objetivava 
proteger os advogados, mas assistir os pobres, viúvas, órfãos e estudantes 
sem recursos. 

 
Atribui-se ainda a Santo Ivo a ideia da fundação da primeira república de 

estudantes e da primeira cooperativa estudantil, pois, nobre e rico, 
interessou-se pelos seus colegas pobres. 
 

Credita-se-lhe, semelhantemente, a criação da Assistência Judiaciária, 
legando aos advogados de todo o mundo o Decálogo ou Mandamentos do 

Advogado, considerado o primeiro tratado de Deontologia Jurídica.  
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Ruy de Azevedo Sodré, em conferência proferida em 19 de maio de 1965, na 
Associação dos Advogados de São Paulo, em data consagrada a Santo Ivo, 

proclamou que o Santo foi um grande apóstolo da Advocacia popular. 
 
Não era só o patrono gratuito e zeloso, como o benemérito que custeava as 

despesas do processo. 
 

“A respeito de sua indiscutível vocação, ordenando-se padre, não deixou de 
atender com solicitude e extremado zelo, às consultas jurídicas que lhes 
dirigiam de toda a parte”. 

 
1 Síntese extraída do Capítulo XVI ”Santidade da Advocacia” do livro 

“Advogados e Bacharéis do Povo”, de Autoria do Emitente Jurista Dr. Pedro 
Paulo Filho, Advogado em Campos de Jordão. 

 

 
 

ORAÇÃO DO ADVOGADO 
 

Senhor, confiaste-me o privilégio de defender meus semelhantes à imagem 

perene do teu Filho Unigênito. 

 

Pequeno e frágil, oro a teus pés, para que o clarão da tua presença Ilumine 

os meus passos aos caminhos seguro que levam à Justiça. 

 

Protegei-me, Senhor, nas veredas tortuosas da vida para que nem a fome 

dos meus filhos me faça procurador infiel dos que me confiaram a causa. 

 

Fazei-me honesto, ainda assim. 

 

Ajudai-me, Senhor, no embate feroz da contenda para que eu não leve a 

parte contrária à desgraça e tampouco ao desespero o colega adverso. 

 

Fazei-me sereno, sobretudo. 

 

Fortalecei-me, Senhor, para que os reveses da vida profissional não 

sufoquem no peito os ideais da mocidade e a crença inabalável no Direito. 

 

Fazei-me crédulo, não obstante. 

 

Amparai-me, Senhor, para que o poder dos privilegiados não arrefeça dentro 

do meu ser a vocação maior de lutar pelos pobres e carentes, sedentes de 

Justiça. 

 

Fazei-me intocável acima de tudo. 
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Animai-me, Senhor, para que a prepotência que encontrar nos juízos e 

tribunais não aniquile as minhas forças morais e não golpeie de morte a fibra 

e a tenacidade do advogado que mora dentro de mim. 

 

Fazei-me forte ante todos. 

 

Abençoai-me, Senhor, para que na solidão da velhice, triste e fugídia, os 

cabelos brancos da dignidade possam ornar a minha fronte prostrada mas 

altiva, longe de remorsos. 

 

Fazei-me digno de mim mesmo. 

 

E por ser tão pequenino ante a sublime missão com que me distinguistes dai-

me, Senhor, um pouco de tolerância que tudo suporta, de persistência que 

tudo enfrenta, de esperança que tudo sublima, de doçura que tudo acalma e 

de fé que tudo vence, como prodigalizastes a meu Colega Maior, o teu filho, 

Jesus de Nazaré. 

 

Fazei-me o verdadeiro advogado. 

 

2 “Oração do Advogado”, do mesmo autor antes citado, extraída do seu livro 
de poesias “Campos do Jordão, Meu Amor, Segunda Parte, Versos da 

Maturidade, pg. 75/77. Tanto a síntese como a íntegra da Oração, foram 
previamente autorizadas pelo autor. 

 

 


