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RITO DA PRIMEIRA PROFISSÃO RELIGIOSA  

NA CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSSIMO SACRAMENTO 

(Para um noviço) 

 

 

PRELIMINARES 

 

19. O rito descrito neste capítulo destinado à profissão religiosa de um 

noviço realiza-se durante uma Celebração Eucarística. Somente 

podem utilizá-lo o noviço que realize a primeira profissão religiosa, 

depois de encerrar satisfatoriamente o noviciado (cf. Ritual da 

Profissão Religiosa, “Observações prévias”, Nº 5). 

 

20. Celebra-se a Missa que corresponde à liturgia do dia ou, caso não 

seja uma solenidade, a Missa Ritual para o dia da primeira profissão 

dos religiosos, conforme as rubricas (cf. Ritual da Profissão Religiosa, 

“Observações prévias” Nº 9-11.). 

 

21. O rito pode ser feito no dia da solenidade de São Pedro Julião 

Eymard ou outro dia apropriado ao curso acadêmico e à vida da 

missão da província. Contudo, o dia deve ser fixado para cada 

província ou região. 

 

22. É conveniente que a Celebração Eucarística seja presidida pelo 

Superior Provincial que recebe a profissão ou outro religioso por ele 

designado. 

 

23. A profissão religiosa, normalmente, se faz diante da cadeira 

presidencial; esta, se não impedem as circunstâncias, pode ser 

colocada diante do altar durante o rito da profissão. Coloca-se no 

presbitério o assento para o noviço que professará, de modo que os 

fiéis possam seguir perfeitamente toda a ação litúrgica. 

 

24. Preparar pão e vinho de maneira que haja quantidade suficiente 

para que todos possam comungar nas duas espécies. 

 

25. Prepare-se o que for necessário para a celebração Eucarística e: 

a) O ritual da profissão religiosa sss; 

b) A Regra de Vida; 

c) A cruz do religioso com o Logo SSS. 



2 
 

 

 

 

 

RITO DE ENTRADA 

 

26. Reunidos o povo e a comunidade religiosa, e depois de preparar 

cuidadosamente todo o necessário, inicia-se a procissão pela nave 

central da igreja até o presbitério, enquanto todos entoam o canto de 

abertura. A procissão se faz como de costume e é recomendável que 

participe o noviço que vai professar, acompanhado do mestre. O 

noviço inicia o rito levando sua “cruz de noviço”. 

 

27. Ao chegar o noviço ao presbitério, faz uma reverência diante do 

altar e se coloca no lugar designado para ele; logo, continua a 

Celebração. 

 

 

RITO DE BENÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO  

 

28. O Rito de aspersão se faz somente dentro da Celebração 

Eucarística se a celebração se realiza no domingo para recordar o 

compromisso do Batismo. O rito da bênção e aspersão da água é feito 

depois da saudação inicial e ocupa o lugar do ato penitencial (cf. 

Missal Romano).  

 

29. O presidente da celebração, da cadeira presidencial, após a 

saudação inicial, diante a água que será benta, convida a assembleia à 

oração, com estas palavras ou outras semelhantes: 

 

Bendigamos ao Senhor  

que nos deu a fé através da Igreja 

para que confirme nosso compromisso nestas águas batismais. 

 

Pausa. 

 

Deus Santo e eterno, 

nós vos damos graças pela criação e por nossa redenção 

simbolizados nesta água viva. 
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Vos damos graças por este sinal de santidade 

que proporciona à terra vida e frescor, 

lavai e apagai nossos pecados  

segundo a vossa misericórdia e justiça. 
 

Com gratuidade, por vossa fidelidade que supera toda esperança, 

vos pedimos, que envieis vosso Espírito vivo sobre esta água 

e sobre as pessoas aqui presentes 

para que renasçam em vosso amor. 
 

Renovai a primavera viva de nossa vida 

em particular de nosso irmão  N., 

que hoje se doa ele mesmo a vós 

em um espírito de disponibilidade e serviço. 
 

Fazei que a caridade de Cristo seja sua missão, 

a pobreza de Cristo sua força, 

e a obediência de Cristo sua promessa de vida eterna. 
 

Criai em nós um coração novo  

e, animados pelo zelo por vossa casa, 

reforçai-nos por vossa Palavra, 

para que possamos renunciar a todo mal 

e abraçarmos o caminho de vosso Filho. 
 

Vos pedimos em nome de Jesus  

que é nossa esperança e nossa alegria, 

agora e para sempre. 
 

R. Amém 

 

Terminada a bênção da água, o presidente da celebração toma o 

aspersório, asperge a si mesmo e, em seguida, aos ministros, ao clero e 

aos fiéis. Enquanto isso entoa-se um Salmo ou um hino. 

 

Ao final, quem preside regressa à cadeira presidencial, de pé e voltado 

para a assembleia, uma vez encerrado o canto, com as mãos juntas, 

conclui: 

 

Que Deus todo poderoso nos purifique do pecado,  
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e pela celebração desta Eucaristia,  

nos faça dignos de participar do banquete do seu Reino. 

 

R. Amém. 

30. Em seguida e segundo prescrevam as rubricas, se entoa ou 

proclama o Glória.  

 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

31. Uma dessas orações é utilizada quando o Rito da Profissão 

Religiosa não for celebrado num domingo, no ciclo da Páscoa e do 

Natal, ou em um dia de festa ou solenidade litúrgica que têm sua 

oração própria.  

 

Concedei, Senhor, 

a este nosso irmão, 

a quem inspirastes o propósito de seguir a Cristo, 

terminar felizmente o caminho iniciado, 

para que possa oferecer-vos o dom perfeito do estado religioso.  

Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. 

 

Ou: 

 

Deus fiel, que nutris o vosso povo com amor de Pai, 

reavivai em nós o desejo de buscar-vos, 

fonte inesgotável de todo bem. 

Fazei que, sustentados pela mesa da Palavra e do Corpo e Sangue de 

Cristo, 

vivamos plenamente o mistério da Eucaristia 

até que entremos na alegria dos que foram chamados à mesa do vosso 

Reino. 

Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. 

 

Ou: 

 

Deus Santo e eterno, 
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vós sois a fonte de todos os dons. 

Com justiça vos louvamos pelas maravilhas que operastes em vosso 

povo 

e pela fé que destes à vossa Igreja. 

Que N., que se consagra a vós neste dia, 

possa conceder sua voz à promessa de todos os batizados 

e ser, por sua vez, sinal da vossa bênção para todos os que têm fé. 

E que a sua profissão seja uma promessa do vosso Reino Eucarístico 

revelado em Cristo.  

Que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, 

Deus, por todos os séculos dos séculos. 

 

R. Amém.  

 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

32. A Liturgia da Palavra se faz segundo o costume, exceto o que se 

segue: 

a) Pode-se utilizar as leituras para a Profissão Religiosa que se 

encontram no Lecionário do Ritual, à p.193; ou as leituras 

sacramentinas apropriadas, que se encontram no apêndice. 

b) Quando, porém, a profissão coincide com uma solenidade ou um 

domingo do Advento, Quaresma, Páscoa, Quarta-feira de Cinzas 

ou durante a Semana Santa, se utilizam os textos da Missa do dia; 

incluindo oportunamente fórmulas próprias na oração eucarística e 

na bênção final. 

c) Pode-se omitir o Credo, mesmo que prescreva nas rubricas da 

liturgia do dia. 

 

 

RITO DA PRIMEIRA PROFISSÃO RELIGIOSA 

 

Chamada ou postulação do Candidato 

 

33. Depois da proclamação do Evangelho, o presidente da celebração 

e a assembleia se sentam, enquanto que, quem vai professar 

permanece de pé. O Diácono, caso tenha, ou o mestre de noviços, 
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chama pelo nome a quem vai professar, com estas ou outras palavras 

semelhantes e ele responde. 

 

Mestre de noviços: Aquele que irá realizar sua primeira profissão 

religiosa na Congregação do Santíssimo Sacramento, 

que se aproxime N.. 

 

Candidato: Presente
1
 

 

34. Em seguida, o que preside pergunta ao que vai professar: 

 

Presidente: Querido irmão, o que pedes a Deus e à sua santa Igreja? 

 

Candidatos: A misericórdia do Senhor 

  e a graça de servi-lo com maior perfeição 

  como membro da Congregação do Santíssimo             

  Sacramento até o dom de mim mesmo. 

 

A comunidade responde com esta ou outra aclamação correspondente: 

 

Demos graças a Deus. 

 

35. Se se parece conveniente, pode-se omitir o chamado e as 

perguntas de quem preside e fazer a petição do modo seguinte: quem 

vai professar, de pé, dirigindo-se ao Superior Provincial (ou ao seu 

delegado) pronuncia estas ou outras palavras semelhantes: 

 

Eu, N., 

depois de conhecer a vossa Regra de Vida 

e de viver fraternalmente entre vós um tempo de prova 

te peço Pai, 

poder consagrar-me a Deus e a seu Reino, 

fazendo a profissão religiosa nesta Congregação do Santíssimo 

Sacramento. 

 

A comunidade responde com esta ou outra aclamação correspondente: 

 

                                                           
1
 O fato de dar uma resposta tão simples diferencia este ritual da profissão perpétua. 
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Demos graças a Deus. 

 

Todos se sentam para a homilia. 

 

Homilia 

 

36. Senta-se também o que vai professar e inicia-se a homilia ou 

exortação. Nela comenta-se oportunamente as leituras bíblicas, o dom 

da profissão religiosa para a santificação dos eleitos e para o bem da 

Igreja e da humanidade e também os escritos do Fundador. 

 

 

Interrogatório 

 

37. Ao acabar a homilia, o que vai professar se levanta. O Presidente 

(de pé no púlpito – jamais da mesa da Palavra) pergunta ao candidato 

se está disposto a entregar-se a Deus e avançar pelo caminho da 

caridade perpétua, segundo a Regra de Vida da Congregação do 

Santíssimo Sacramento. 

 

Presidente: Querido irmão, 

 já consagrado a Deus  

 pela água e pelo Espírito Santo 

 no dia do teu Batismo, 

 queres unir-te mais perfeitamente ao Senhor  

 pela profissão religiosa 

 na Congregação do Santíssimo Sacramento? 

 

Candidatos: Sim, quero. 

 

Presidente: Queres guardar castidade pelo reino dos céus, 

 aceitar voluntariamente a pobreza 

 e prometer obediência, 

 para seguir assim a Cristo com maior perfeição? 

 

Candidatos: Sim, quero. 
 

38. O Presidente da celebração confirma esta decisão, com estas 

palavras ou outras semelhantes: 
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Presidente: Que Deus onipotente te conceda por sua graça. 

 

Todos: Amém. 

ORAÇÃO 

 

39. Depois o Presidente da celebração com as mãos estendidas, pede o 

auxílio divino dizendo: 

 

Presidente: Oremos. 

 

Todos, oportunamente, oram em silêncio durante alguns momentos. 

Assim conclui: 

 

Olhai, Senhor, com bondade 

a este vosso filho 

que na presença da Igreja  

quer consagrar hoje sua vida 

prometendo guardar os conselhos evangélicos; 

que seu modo de viver, Senhor, vos glorifique 

e contribua para o mistério da Salvação da humanidade, 

por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

 

Todos: Amém. 

 

 

A PROFISSÃO 

 

40.  Depois da oração, o candidato, em companhia de sua testemunha, 

vai até o Superior Provincial (ou seu delegado) e diante dele proclama 

a fórmula de profissão: 

 

Interpelado pelo amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo e 

celebrado na Eucaristia, proponho-me responder ao Dom de Deus pelo 

Dom de mim mesmo. 

 

Quero viver a realidade do mistério Pascal,  

interiorizá-lo na oração diante do Santíssimo Sacramento  

e partilhar com as pessoas a vida que dele jorra. 
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Eis por que, para seguir o Cristo  

segundo seu chamado, diante do senhor, Padre Provincial (ou Superior 

N.)   

e em presença de meus irmãos, eu, N., 

faço a Deus os votos anuais de castidade no celibato,  

de pobreza evangélica e de obediência conforme a Regra de Vida da 

Congregação do Santíssimo Sacramento. 

 

Com a graça do Espírito Santo,  

comprometo-me na busca de Deus com uma comunidade de irmãos. 

Proponho inspirar-me, em todos meus passos, no Evangelho e inserir-

me na Congregação que me acolhe como um de seus membros. 

 

Confiante na intercessão da Virgem Maria e de São Pedro Julião 

Eymard,  

peço-vos, Senhor, que em vosso amor sempre fiel,  

me concedais comprometer toda minha vida a serviço do Cristo e das 

pessoas. 

 

Concedei-me trabalhar na construção de um mundo fundado na justiça  

e no amor a fim de que venha o Reino de Cristo e seja manifestada  

ao mundo vossa glória. 

 

Todos: Porque vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre
2
. 

 

 

ENTREGA DAS INSIGNIAS DA PRIMEIRA PROFISSÃO 

RELIGIOSA 

 

 Entrega da Regra de Vida 

 

42. Depois que o religioso acabar de professar, se aproxima do 

Superior Provincial (ou seu delegado) que lhe entregará o livro da 

Regra de Vida, com estas ou outras palavras semelhantes: 
 

Presidente: Recebe a Regra de Vida da Congregação do     

                                                           
2
 Não existe rubrica ou apresentação da formula de profissão sobre o altar nem sequer para assiná-la. Este 

procedimento se reserva para o Rito da Profissão Perpétua (cf. Ritual da Profissão Religiosa Nº 64). Porém no 

caso de ser costume da Província ou Região, que os professos assinem a fórmula da profissão em um lugar 

distinto do altar ou da mesa da Palavra. 
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 Santíssimo Sacramento,  

 para que, observando-a fielmente, possas, através da     

 Eucaristia, chegar à caridade perfeita. 
 

Professo: Amém. 

 

 Entrega da Cruz de religioso 

 

43. O professo retira sua “Cruz de noviço” e quem recebeu a 

profissão, ou outro religioso de votos perpétuos (testemunha), em 

silêncio, coloca a Cruz SSS sobre ele
3
. 

 

 

ORAÇÃO UNIVERSAL 

 

44. O rito se conclui de maneira adequada com a oração universal dos 

fiéis. Pode-se tomar este formulário ou outro composto pela 

comunidade. 

 

Presidente: Nossa Congregação se alegra hoje   

 por este filho de Deus, que por sua primeira profissão, 

 se entrega totalmente a serviço de Cristo e da Igreja  

 vivendo da Eucaristia. 

 Oremos, queridos irmãos e irmãs, a Deus Pai,  

 de quem procede o dom da vocação religiosa. 

 

Diácono/cantor ou outro ministro: 

 

1. Pela Santa Igreja de Deus, para que adornada pelas virtudes de seus 

filhos seja, cada dia mais, digna de Cristo. Rezemos: 

 

Todos: Senhor escutai a nossa prece. 

 

2. Por todos os religiosos e religiosas, particularmente os da 

Congregação do Santíssimo Sacramento, para que cada um, segundo 

sua vocação, aumente a santidade da Igreja e se consagre à 

propagação do Reino de Deus. Rezemos: 

 

                                                           
3
 Não existe sinal da paz no Ritual da Primeira Profissão. Reserva-se para a Profissão Perpétua. 
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3. Por N., que hoje se entrega mais intensamente a serviço de Deus, 

para que aumente nele o espírito de amor fraterno para com todos. 

Rezemos: 

 

(4. Para que, a exemplo dos sábios do Oriente, encontremos sempre 

motivos para buscar, revelar e adorar Jesus Eucarístico. Rezemos) 

 

Presidente: Escutai, Senhor, as orações do vosso povo   

          e derramai abundantemente vosso Espírito sobre N.,  

          chamado ao perfeito seguimento de Cristo,  

 para que ele seja sempre fiel ao que neste dia        

 prometeu. Por Cristo nosso Senhor. 

 

Todos: Amém. 

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

  

45. Enquanto entoa-se o canto de apresentação das oferendas, é 

recomendável que o religioso que acaba de professar participe da 

procissão das oferendas ou da coleta dos dons para a igreja e para os 

pobres. 

 

46. Se for oportuno, o presidente da celebração dá a paz ao religioso 

que acaba de professar conforme o costume do lugar. 

 

47. Depois que o presidente e demais presbíteros tomarem do Corpo e 

do Sangue do Senhor, o novo professo se aproxima do altar para 

receber a comunhão nas duas espécies. Após comungar, seus pais, 

familiares e toda assembleia comungam do mesmo modo. 

 

48. A oração sobre as Ofertas e a Oração depois da comunhão 

encontram-se no Missal Romano para as Missas Rituais de Profissões 

Religiosas, caso não se utilize as orações do dia litúrgico festivo ou da 

solenidade. 
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RITOS DE CONCLUSÃO 

 

49. Não existe Bênção Solene no Rito da Primeira Profissão, está 

unicamente presente na Profissão Perpétua. Por isso, se pode tomar 

uma das opções de bênçãos solenes do Missal Romano. 

 

 

APÊNDICE 

 

50. Se o Rito da Primeira Profissão for celebrado em um dia não 

festivo ou solene se podem utilizar os seguintes textos bíblicos para a 

Liturgia da Palavra: 

 

Josué 24, 12; 15-17; 18-25 Aliança em Siquém. 

Provérbios 9, 1-6 Vinde comer do meu pão e beber do vinho  

que preparei para vós. 

Salmo 23    O Senhor é meu pastor. 

Salmo 42;    Como a corça deseja as águas correntes. 

Gálatas 4, 19  Até Cristo ser formado em vós. 

Gálatas 2, 16; 19-21 É Cristo que vive em mim. 

Lucas 9, 11-17  Milagre da multiplicação dos pães. 

João 2, 1-11  As bodas de Caná. 

João 6, 41-52; 51-59 Eu sou o pão da vida. 

 


