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A Palavra de vida e de Salvação orienta a conduta e a missão do Bispo. Em virtude da
consagração que recebe pela plenitude do sacramento da Ordem, o Bispo é enviado
pelo Pai, através de Jesus Cristo, ao qual, como Cabeça e Pastor do seu povo, é
configurado, de modo especial, para viver e atuar, na força do Espírito Santo, ao serviço
da Igreja e para a salvação do mundo. Ao Bispo é confiada a tarefa de conduzir uma
Igreja Particular. 1) Só realiza a vontade de Deus quem conhece a sua Palavra e nela está
enraizado. Fazer a vontade de Deus é também estar disposto a entregar a própria vida,
simbolizada nas cores vermelhas que sustentam o brasão. Indica o sangue a ser
derramado por Cristo; o sangue por Cristo derramado e presente na Eucaristia. 2) No
centro do campo vermelho encontra-se a Oliveira frutada e perlada de ouro. O Bispo é
ungido para evangelizar os aflitos de coração. Sobre o seu tronco o Evangelho de prata e
ouro com as insígnias Alfa e Ômega, símbolo da Palavra de Deus, onde tudo começa e
acaba. Em atenção a esta palavra, o bispo é chamado a lançar as redes. A oliveira
também faz referência ao sobrenome da família do Bispo. 3) No alto do Brasão à
esquerda temos a lira de ouro fazendo referência à Diocese de origem do novo bispo: a
Sé São-joanense, terra da música. Instrumento que remonta ao livro do Eclesiástico 32, 5:
“Non impedias musicam” (Não impeças a música). Assim, o bispo se coloca já como um
maestro que tem como missão reger a bela sinfonia em vista da comunhão diocesana. 4)
À direita do Brasão temos uma estrela, clara referência à Virgem Maria, Estrela da
Evangelização. Por conseguinte, assim lemos na Pastores Gregis: “o Bispo encontrará na
santa Mãe de Deus uma mestra na escuta e cumprimento solícito da Palavra de Deus, no
discipulado fiel ao único Mestre, na firmeza da fé, na esperança jubilosa e na ardente
caridade”. O Santo Cura d’Ars gostava de repetir: “Depois de nos ter doado tudo aquilo
que podia oferecer, Jesus Cristo ainda nos quer tornar herdeiros de quanto Ele possui de
mais precioso, ou seja, a sua Santa Mãe” (B. Nodet, Il pensiero e l’anima del Curato d’Ars,
Turim 1967, pág. 305). 5) O chapéu e as franjas são símbolos da dignidade episcopal
intendida como um serviço a comunidade diocesana, da qual o bispo é pastor. Lembra
Jesus Cristo, cabeça da Igreja, seus 12 apóstolos, a sucessão e a colegialidade dos bispos
com o Papa.  6) A cruz é símbolo da máxima e denitiva doação de Jesus Cristo por amor
ao Pai e a humanidade. Nesse sentido, a cruz presente neste brasão simboliza o gesto do
bispo de doar a própria vida a serviço de Cristo e dos irmãos e irmãs.
Heraldistas: Pe. Patriky Samuel Batista | Camilo Alves Luís
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FRANCISCO, BISPO, SERVO DOS SERVOS DE DEUS
 
Ao dileto filho Dirceu de Oliveira Medeiros, do clero da diocese de São João del Rei, até
agora subsecretário adjunto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nomeado bispo de
Camaçari, saudação e bênção apostólica.
 
Na cruz, morrendo, Jesus Cristo fez com que parecesse aos homens ir ao encontro com o
Senhor de todos os senhores, ir ao encontro com o Deus vivo, e foi, assim, ao encontro da
esperança que era mais forte do que as tribulações da escravidão, porque transformava a
vida e o mundo a partir do interior – Bento XVI, Spe salvi 4 -. Para que, portanto, o acesso a
este mistério salvífico do Deus vivo, em qualquer tempo, se torne mais fácil para os cristãos
da Igreja de Camaçari, que depois da renúncia do Venerável Irmão João Carlos Petrini ficou
vacante, convém que Nós, oportunamente, designemos um varão idôneo para exercer o cargo
episcopal nesta comunidade. Por isto, nossa intenção é a ti nos dirigirmos, ó filho dileto, que
pela vida espiritual, pela capacidade de administrar as coisas, pela doutrina, caridade e
trabalho pastoral eficiente com que te distinguiste, principalmente no trabalho realizado para
toda a Igreja em Brasília; a ti que nos pareces apto para este ministério que a ti confiamos.
 
Pela plenitude, portanto, da minha autoridade apostólica, com o parecer do Conselho da
Congregação para os Bispos, te nomeamos Bispo de Camaçari, com direito e deveres
concernentes ao ofício, segundo o direito romano.
 
Poderás receber a ordenação episcopal em qualquer lugar fora de Roma, pelas mãos de
qualquer Bispo católico, observadas as normas litúrgicas.
 
Desejamos ardentemente que exerças o teu ministério episcopal sob a proteção da Bem-
Aventurada Virgem, Rainha do Santíssimo Rosário, a quem te recomendamos, o clero e todos
os fiéis confiados ao teu cuidado.
 
Dado em Roma, Latrão, no dia 27 do mês de outubro, no ano do Senhor de 2021, no nono
ano do Nosso Pontificado.

BULA DE NOMEAÇÃO



Posse Canônica 
Dom Dirceu de Oliveira Medeiros 
2º Bispo Diocesano de Camaçari

Recepção do Bispo

O bispo é recebido à porta da catedral pelo Côn. Osmar Freire Monteiro Jr, Pároco da Paróquia
Catedral São Thomaz de Cantuária, apresenta-lhe o Crucifixo e a seguir o aspersório com a água
benta com a qual o bispo se asperge e aos que estão próximos. Depois o Bispo será conduzido à capela
do Santíssimo Sacramento para um breve momento de adoração

Com.: Irmãos e irmãs, a Diocese de Camaçari, neste jubiloso dia, está em festa. Recebemos hoje o
nosso novo Bispo Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. Vamos acolhê-lo em pé enquanto seremos
aspergidos com a água benta, sinal do nosso batismo e recordação de nossa pertença e vínculo a
esta Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.

Canto - O Profeta

Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe
Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei
Para ser Meu profeta entre as nações Eu te escolhi
Onde te envio, irás! O que te mando, proclamarás!
 
Tenho que gritar, tenho que arriscar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
 
Tenho que andar, tenho que lutar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?



Não temas arriscar-te, porque contigo Eu estarei
Não temas anunciar-me, por tua boca Eu falarei
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir
Para edificar, construirás e plantarás!
 
Tenho que gritar, tenho que arriscar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
 
Tenho que andar, tenho que lutar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
 
Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe
Deixa, enfim, teu lar, porque a terra gritando está
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei
É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está

O Bispo, cabido e o colégio de consultores se dirige a sacristia para a paramentação. Os padres,
diáconos e seminaristas se dirigem para seus lugares. 
Enquanto isso, cantar-se-á ao Espírito Santo. 

Vinde Espírito criador
As nossas almas visitai
E enchei os nossos corações
Com vossos dons celestiais
Vós sois chamado o intercessor
 
Do Deus excelso dom sem par
A fonte viva, o fogo, o amor
A unção divina e salutar
 
Sois o doador dos sete dons
E sois poder na mão do pai
Por ele prometido a nós
Por nós seus feitos proclamai
 
A nossa mente iluminai
Os corações enchei de amor
Nossa fraqueza encorajai
Qual força eterna e protetor
.

Canto - Vinde Espírito Santo

Nosso inimigo repeli
E concedei-nos vossa paz
Se pela graça nos guiais
O mal deixamos para trás
 
Ao pai e ao filho salvador
Por vós possamos conhecer
Que procedeis do seu amor
Fazei-nos sempre firmes crer. Amém.
.



Terminando o canto, com todos em seus devidos lugares, inicia-se a missa com o rito de posse
canônica.

SIM IREI SENHOR, ATÉ O VOSSO ALTAR, Á FONTE DE ALEGRIA
 
01-Sede justo comigo Senhor, libertai vosso filho do mal
Defendei minha causa senhor, contra gente cruel desleal.
 
02-Sobre mim derramai vossa luz, meu caminho Senhor clareai
Levarei com Jesus minha cruz, minhas forças senhor aumentai
 
03-Cantarei de meu Deus um louvor, ó senhor a minh`alma inspirai
Entreguei-me nas mãos do senhor, como um filho nas mãos de seu Pai.

Canto de Entrada - Sim irei Senhor

Saudação Inicial

Arc.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T: Amém. 
 
Arc.: A paz esteja convosco. 
T. O amor de Cristo nos uniu.

Arc.: Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, conforme determina a disciplina da
Igreja para a posse canônica de um novo Bispo, peço que sejam apresentadas as
Letras Apostólicas ao novo Bispo e ao Colégio de Consultores desta Diocese e ordeno
que sejam lidas a todo o povo de Deus.

Com.: O diácono, apresenta as Letras Apostólicas ao Colégio dos Consultores na
presença do Côn. Euclides Cardoso Moreira, chanceler da Cúria Diocesana, que
reconhece sua autenticidade, e faz a leitura. Logo após a leitura, o nosso
administrador apostólico Dom João Carlos Petrini, recebe das mãos do nosso
Arcebispo Metropolitano, Dom Sérgio Cardeal da Rocha, o báculo, sinal visível do
pastoreio e o entrega a Dom Dirceu, convidando-o a sentar-se na Cátedra, sinal do
magistério e poder do Pastor da Igreja particular. Por fim, representantes do clero
diocesano, das religiosas, das pastorais e movimentos e das famílias se aproximam
do Bispo para prestarem seu respeito e obediência.

Rito de Posse



Senhor que viestes

Não para condenar

Mas para perdoar

Tende piedade de nós

 

Kyrie eleison (3x)
 

Cristo, que vos alegrais

Pelo pecador

Arrependido

Tende de piedade de nós

Ato Penitencial 

Christe eleison (3x)
 
Senhor, que muito perdoais
A todo aquele
Que muito ama
Tende piedade de nós
 
Kyrie eleison (3x)

Apresentação das Letras Apostólicas ao Colégio de Consultores. 
Leitura das Letras Apostólicas 
O Chanceler da Cúria exara a ata 

Entrega do Báculo e Posse da Cátedra 

Acolhida ao Novo Pastor

Glóoria, glória a Deus nas alturas, glória aleluia e aos homens a paz.

Glóoria, glória a Deus nas alturas, glória aleluia e aos homens a paz.

Senhor Deus rei dos céus, Deus pai todo poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos,

vos adoramos, vos glorificamos e damos graças, por vossa imensa glória.

Glóoria,..

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 a direita do Pai, tende piedade de nós.

Glóoria,..

Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o altíssimo Jesus Cristo, com o Espirito

Santo na glória de Deus pai, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai Amém.

Glóoria,..

Hino de Louvor 



ORAÇÃO DO DIA

CP: Ó Deus, que em cada uma das Igrejas da terra manifestais a Igreja una, santa,
católica e apostólica, concedei à nossa comunidade, unida ao seu pastor e reunida
no Espírito Santo pelo Evangelho e a Eucaristia, representar a universalidade do
vosso povo e ser no mundo o sinal e o instrumento da presença do Cristo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
T: Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA

1ª LEITURA -  
o Senhor te entregou nas minhas mãos, mas eu não quis te matar.

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23 
Naqueles dias, 
Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. 
Vinha acompanhado de três mil homens, 
escolhidos de Israel, para procurar 
Davi no deserto de Zif. Davi e Abisai 
dirigiram-se de noite até ao acampamento, 
e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, 
com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. 
Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. 
Abisai disse a Davi:
"Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. 
Vou cravá-lo em terra com uma lançada, 
e não será preciso repetir o golpe". 
Mas Davi respondeu: "Não o mates! 
Pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor, 
e ficar impune?" Então Davi apanhou a lança e a 
bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul, 
e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, 
ninguém despertou, pois todos dormiam um 
profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. 
Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, 
ao longe, deixando um grande espaço entre eles. 



Salmo responsorial 
Sl 11(12),2-3.4-5.7-8a (R. 8a)
 
R. O Senhor é bondoso e compassivo. 
 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, * e todo o meu ser, seu santo nome! 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, * não te esqueças de nenhum de seus favores! R. 
 
Pois ele te perdoa toda culpa, * e cura toda a tua enfermidade; 
da sepultura ele salva a tua vida * e te cerca de carinho e compaixão. R. 
 
O Senhor é indulgente, é favorável, * é paciente, é bondoso e compassivo. 
Não nos trata como exigem nossas faltas, * nem nos pune em proporção às nossas culpas.
R.
 
 quanto dista o nascente do poente, * tanto afasta para longe nossos crimes. 
Como um pai se compadece de seus filhos, * o Senhor tem compaixão dos que o temem.
R.

E Davi disse: "Aqui está a lança do rei. 
Venha cá um dos teus servos buscá-la! o 
Senhor retribuirá a cada um conforme a 
sua justiça e a sua fidelidade. 
Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, 
mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor."  
Palavra do Senhor. 
T: Graças a Deus!

2ª LEITURA -  
E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem

do homem celeste.
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 15,45-49 
Irmãos: 
O primeiro homem, Adão, "foi um ser vivo". 
O segundo Adão é um espírito vivificante. 
Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural; 
depois é que veio o homem espiritual. 
O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre; o segundo homem vem do céu. 
Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres; 
e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. 
E como já refletimos a imagem do homem terrestre, 
assim também refletiremos a imagem do homem celeste. 
Palavra do Senhor. 
T: Graças a Deus!



EVANGELHO 

Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (6,27-38)  

Naquele tempo, 

disse Jesus a seus discípulos: "A vós que me escutais, eu digo: 

Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, 

bendize i os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. 

Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. 

Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. 

Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. 

o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. 

Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? 

Até os pecadores amam aqueles que os amam. 

E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? 

Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, 

que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, 

para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, 

fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. 

Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, 

porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. 

Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. 

Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; 

perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. 

Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo; 

porque com a mesma medida com que medirdes os outros, 

vós também sereis medidos". 

Palavra da Salvação.

T: Gloria a vós, Senhor

Homilia



PROFISSÃO DE FÉ
ORAÇÃO DOS FIÉIS

B: Como Igreja Diocesana, unamos nosso coração numa só voz para suplicar ao Deus de
bondade sua solicitude em nossas necessidades. Escutai-nos, Pai misericordioso, atendei-nos em
seu amor quando vos apresentamos nossas preces comunitárias: 
 
T: Ó Senhor, neste dia, escutai nossa prece. 
 
1. Escutai-nos, Deus de Amor, nesta prece que fazemos pela nossa Diocese de Camaçari; enviai
o vosso Espírito para que sempre se mantenha o dinamismo de nossas ações missionárias e
pastorais, e assim, jamais seja interrompido o anúncio da salvação neste território diocesano,
porção de tua Igreja. Rezemos! 
 
2. Escutai-nos, Deus Misericordioso, nesta prece que fazemos pelo nosso novo Bispo, Dom
Dirceu de Oliveira Medeiros, que agora entra para fazer parte de nossa história: Vos pedimos
pelas intenções e necessidades particulares de seu coração de Pastor; para ele Vos pedimos
força, coragem, determinação e espírito de discernimento na condução do seu rebanho.
Rezemos! 
 
3. Escutai-nos, Supremo Pastor, nesta prece que vos fazemos pelo nosso Clero Diocesano;
sustentai cada padre e diácono no Vosso amor, fecundai o exercício do seu ministério com a
graça necessária para perseverar na missão evangelizadora, enchei os Teus ministros de ânimo
para constantemente anunciar Jesus Cristo e o Teu Reino. Rezemos! 
 
4. Escutai-nos, Deus Pai, nesta prece que fazemos pelas vocações neste território diocesano;
iluminai o coração da juventude para que possa fazer uma acertada decisão, conforme a Tua
vontade. Vos pedimos: enchei de coragem e ardor missionário o coração dos leigos que em
nossas paróquias testemunham a fé; para que assim continuem a difusão do Teu amor generoso,
testemunhado na vida o que celebram. Rezemos! 
 
5. Escutai-nos, Deus e Senhor nosso, nesta prece que fazemos pelos 8 municípios que compõem
nossa Diocese de Camaçari; Vos pedimos luz e coragem para os nossos gestores, que sejam
sensíveis à dignidade de cada filho de Deus e favoreçam o bem a cada cidadão. Rezemos!
 

Oração conclusiva: 
B: Atendei-nos em nossas súplicas e necessidades, Senhor. Socorrei-nos quando vos buscamos e
com vosso generoso e constante auxílio possamos contar sempre com a vossa graça. Por Cristo,
Senhor Nosso. 
T:Amém! 
 



LITURGIA EUCARÍSTICA 

Apresentação das Oferendas
É grande o Senhor, é o nosso Deus
Atento aos corações, buscou em Nazaré
Dentre os humildes, Maria foi eleita
Vinde todos celebrar tamanha fé

Fez em mim grandes coisas
De um jeito bem novo
Que acolhe, que integra
Fez visita ao seu povo
Falou e cumpriu
A minh´alma se alegra

Fiel, compassivo é o nosso Deus
Atento a toda dor, conosco vem morar
Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos
Vinde, pois, toda esperança celebrar

Coragem que anima é o nosso Deus
Atento ao novo Reino, ouviu nosso clamor
 Trouxe o perdão, reanimou os humilhados
Vinde todos celebrar seu grande amor

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

B: Celebrando, ó Pai, o memorial do imenso amor do vosso Filho, nós vos imploramos
que os frutos de sua obra redentora, pelo ministério da vossa Igreja sirvam para a
salvação de todo o mundo. Por Cristo, nosso Senhor.
T:Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A 
A Igreja a caminho da unidade

B: O Senhor esteja convosco. 
T: Ele está no meio de nós. 
B:Corações ao alto. 
T: O nosso coração está em Deus. 

B: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T:É nosso dever e nossa salvação.



B: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e
cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. 

Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de todos os
povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito não deixais, por
meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. 

Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a
alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que
prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. 

Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra,
cantando com toda a Igreja a uma só voz:

CP: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos
revela as Escrituras e parte o pão para nós. 
T: O vosso Filho permaneça entre nós! 
 
CC: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para
santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e + o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T: Mandai o vosso Espírito Santo!
 
Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, ele 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.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth
Deus Sabaoth
 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua
Hosana, Hosana, Hosana in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, Hosana, Hosana in excelsis!



Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o entregou 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: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos,
Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda! 

CC: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso
Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição
e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e
vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.

CC: Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o
sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos. 
T: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 

1C: Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja que está em Camaçari.
Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Francisco, e o nosso Bispo Dirceu de Oliveira
Medeiros e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo
dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. 
T: Confirmai na caridade o vosso povo!

2C: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.), que adormeceram na paz do
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. 
T: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 

3C: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos
à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos e Mártires, com São Thomaz de
Cantuária e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho



CP ou CC: 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 DE COMUNHÃO 

CP: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos: 
T: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso
de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoarmos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal.

CP: 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! 

CP: 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 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. 

CP: Apaz do Senhor esteja sempre convosco. 
T: O amor de Cristo nos uniu

Cordeiro de Deus 

CP: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele encontra seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
T: Senhor, eu não sou digno (a) de que entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo (a). 
Comunhão I

Comunhão I

Outra vez me vejo só, com meu deus
Não consigo mais fugir, fugir de mim
Junto às águas deste mar vou lutar
Hoje quero me encontrar
Buscar o meu lugar



Vou navegar, nas águas deste mar
Navegar... eu quero me encontrar
Navegar... não posso mais fugir
Vou procurar, nas águas mais profundas
No mar... feliz eu vou seguir
Só amar, buscar o meu lugar
Sem dúvidas, sem medo de sonhar!

Ó jesus, com fé eu te seguirei
Só contigo sou feliz, tu és em mim!
Teu espírito de amor criador
Me sustenta no meu sim
Me lança neste mar!

Vivo a certeza desta missão
Já não posso desistir, voltar atrás
Mãe maria, vem tomar minha mão
E me ajuda a ser fiel
Só cristo é luz e paz!

Comunhão II
Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me
Sanguis Christi, inebria me
Aqua lateris Christi, lava me

Passio Christi, conforta me
O bone Iesu, exaudi me
Intra vulnera tua absconde
Absconde me

Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me
Sanguis Christi, inebria me
Aqua lateris Christi, lava me

Ne permittas a te me separari
Ab hoste maligno defende me
In hora mortis meae voca me
Voca me

Anima Christi, sanctifica me
Corpus Christi, salva me
Sanguis Christi, inebria me
Aqua lateris Christi, lava me

Et iube me venire ad te
Ut cum Sanctis tuis laudem te
Per infinita saecula saeculorum
Amen



DEPOIS DA COMUNHÃO 

CP: Floresçam, ó Deus, nesta vossa Igreja, e permaneçam até o fim a integridade
da fé, a santidade dos costumes, a caridade fraterna e a religião verdadeira. E
jamais deixeis de proteger os que alimentais com vossa palavra e com o corpo do
vosso Filho. Que vive e reina para sempre. 
T: Amém. 

RITOS FINAIS 

Saudações e agradecimentos
BÊNÇÃO APOSTÓLICA 

D: Caros irmãos, o nosso Pastor Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, por graça da Sé
Apostólica, Bispo da Diocese de Camaçari, em nome do Sumo Pontífice dará a bênção
com a indulgência plenária a todos aqui presentes, verdadeiramente arrependidos,
confessados e restaurados pela Sagrada Comunhão. Rogai a Deus pelo Santo Padre, o
Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dirceu de Oliveira Medeiros e pela Santa Mãe Igreja e
esforçai-vos por viver em plena comunhão e santidade de vida. 

B: O Senhor esteja convosco! 
T:Ele está no meio de nós! 

D:Inclinai-vos para receber a bênção. 

B: O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para Celebrar esta Solene Liturgia, pela
intercessão de São Thomaz de Cantuária, nosso Mártir Padroeiro, vos abençoe, vos
proteja de todo o mal e vos confirme em sua paz. 
T: Amém! 

B: O Cristo Senhor, que manifestou em São Thomaz de Cantuária a força renovadora da
Páscoa vos torne testemunhas do seu Evangelho. 
T:Amém!

B: O Espírito Santo que em Maria, virgem Mãe das Candeias, gerou o autor da vida vos
torne capazes de criar na Igreja de Camaçari uma verdadeira comunhão de fé e amor. 
T:Amém! 

B: Pela intercessão dos santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus todo-
poderoso, Pai + e Filho + e Espírito + Santo. 
T: Amém! 

D: A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
T: Graças a Deus

CANTO FINAL - HINO DE SÃO THOMAZ DE CANTUARIA



Dom Dirceu de Oliveira Medeiros
2º. Bispo da Diocese de Camaçari

Nomeado em 27 de outubro de 2021 
Posse Canônica – 19 de fevereiro de 2022 



Dom João Carlos Petrini
1º. Bispo da Diocese de Camaçari

2010 ~ 2022 



BENTO BISPO SERVO DOS SERVOS DE DEUS PARA PERPÉTUA MEMÓRIA
Para fomentar mais ajustadamente o bem espiritual dos fiéis cristãos, nosso venerável irmão
Geraldo Majella SER, Cardeal Angelo, Arcebispo Metropolitano de São Salvador no Brasil, ouvido
a Conferência Nacional da circunscrição eclesiástica, fosse fundada a nova Diocese. Nós, com o
voto favorável do Venerável Irmão Lourenço Baldisseri, com o titulo Arquiepiscopal de
Diocleciano e Núncio Apostólico da referida Nação, do conselho da Congregação dos Bispos,
julgamos de boa vontade que devesse ser atendida postulação das almas e muito vantajoso
para a salvação. 
Por isso com Nosso maior poder apostólicos, decidimos o que o que se segue: Separamos da
arquidiocese de São Salvador no Brasil o Território conforme presentemente circunscrito pela
lei civil dos municípios de Camaçari, Candeias, Dias D’ Ávila, Madre de Deus, São Francisco do
Conde, São Sebastião de Passé, Simões Filho e Terra Nova; e assim dos municípios separados
constituímos a nova diocese de Camaçari. 
Pomos a sede da fundada diocese na cidade de Camaçari e elevamos o templo paroquial ali
citado, dedicado em honra de São Tomás de Cantuária, ao grau e dignidade de igreja Catedral,
na qual em verdade mandamos que seja instituído o Cabido Canônico para a norma do direito.
Além disso, fazemos a nova Diocese de Camaçari sufragânea da Igreja Metropolitana de São
Salvador no Brasil e subordinamos seu Bispo ao direito metropolitico do arcebispo pelo tempo
da mesma Sede metropolitana. As demais coisas sejam ordenadas segundo as leis canônicas. 
Todas as coisas que devem ser feitas, entregamos ao Venerável irmão Lourenço Baldisseri
citado, ou, na sua ausência, aquele que cuida dos negócios da Santa Se no Brasil, a eles
atribuindo as necessárias e oportunas faculdades de também subdelegar, para efeito do que se
trata algum cidadão constituído em dignidade eclesiástica, imposto o ONUS de enviar, quanto
antes, a Congregação dos Bispos um exemplar autentico do ato de execução. Finalmente
queremos que esta Nossa Constituição dada sob carimbo Letras Apostólicas e assinada
ritualmente, seja ratificada agora e no futuro, não obstantes quaisquer coisas contrarias. 
 
Dado em Roma em São Pedro no décimo quinto do mês de dezembro, no ano de dois mil e dez, sexto
de nosso Pontificado.

Bento XVI

BULA DE CRIAÇÃO DA DIOCESE DE CAMAÇARI






