
III. Rito de renovação de votos 

na Congregação do Santíssimo Sacramento 

 

51. A renovação dos votos, que se faz por lei geral da Igreja ou por 

prescrição particular da Regra de Vida, se celebra durante a Missa. 

 

52. Celebra-se o rito de renovação de votos com sobriedade. 

 

53. Celebra-se a Missa correspondente à liturgia do dia, sobretudo se é uma 

festa ou solenidade litúrgica, ou também a missa ritual para o dia de 

renovação dos votos (cf. Ritual de Profissão Religiosa “Observações 

Prévias”, No. 9-11). 

 

54. Recebe a renovação dos votos o Superior Provincial ou outro Religioso 

designado por ele, podendo ser o que preside a celebração. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

55. Na liturgia da Palavra se faz tudo segundo o costume, exceto o 

seguinte: 

 

a) Se pode tomar as leituras da Missa do dia ou, não sendo festa ou 

solenidade litúrgica, dos textos que indicam este Ritual no Apêndice. 

b)  Pode omitir o Credo, a não ser que prescreva as rubricas da liturgia 

do dia. 

 

56.  Depois do Evangelho segue a homilia. Nela comenta-se as leituras 

bíblicas, o sentido e o valor da vida religiosa e também alguns escritos do 

Fundador. 



 

RENOVAÇÃO DOS VOTOS 

 

Oração 

 

57. Ao acabar a homilia, o celebrante pede o auxílio de Deus, dizendo: 

 

Oremos, queridos irmãos e irmãs, 

 a Deus, fonte de toda perseverança,  

em favor deste(s) filho (s) seu(s),  

que hoje vai (ão) renovar diante da Igreja sua profissão 

religiosa. 

 

Todos oram em silêncio durante alguns instantes. Em seguida, o Celebrante 

diz: 

 

Olha, Senhor, a este(s) filho(s) seu(s), que na tua 

providência, chamou à perfeição evangélica; conceda a 

ele(s) que, perseverando sempre no teu amor, cheguem à 

meta do caminho que, com alegria, começou (começaram). 

Por Jesus Cristo Nosso Senhor. 

 

Todos: Amém. 

 

58. Depois da oração, o(s) candidato(s), na companhia de suas 

testemunhas, se aproxima (m) do Celebrante (ou Superior) e, diante dele, 

proclama(m) a fórmula de profissão. 

 



Interpelado pelo amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo e celebrado na 

Eucaristia,  

proponho-me a 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. 

 

Eis por que, para seguir o Cristo segundo seu chamado,  

diante do Senhor, Padre Provincial (ou Superior N.N.), e em presença de meus 

irmãos,  

eu N.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 Espirito Santo,  

comprometo-me na busca de Deus com uma comunidade de irmãos, proponho 

inspirar-me, em todos os 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 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. 



 

Oração Universal 

 

59.  É oportuno que o rito termine com a oração universal ou dos fiéis que 

podem ser previamente preparadas pela comunidade. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

60.  Enquanto se canta o ofertório é recomendado que alguns dos religiosos 

que acabam de renovar os votos levem ao altar o pão, o vinho e a água para 

o sacrifício eucarístico. 

 

61.  O Celebrante dá a paz a cada um dos religiosos que renovaram sua 

profissão, segundo o costume estabelecido no lugar. 

 

62. Depois que o Celebrante tomou o Corpo e o Sangue do Senhor, os 

religiosos que renovaram sua profissão, seus pais, familiares e amigos se 

aproximam do altar para receber a comunhão sob as duas espécies, e 

também a assembleia. 

 

63. Não existe Benção Solene no Rito de Renovação de Votos, está 

unicamente previsto para a Profissão Perpétua. Por isso, é permitido tomar 

uma das opções solenes do Missal Romano. 

 

 


