
 

“O Senhor é a força de seu povo, 

fortaleza e salvação do seu Ungido. 

Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança 

e governai para sempre os vossos servos” (Sl 27,8-9) 

 
RITOS INICIAIS 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. R/. Amém. 

 

Celebrante:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 

amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco. R/. Bendito seja Deus que nos reuniu no 

amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 

 

Celebrante: No dia em que celebramos a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos 

convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma 

vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 

 

 

Canto penitencial. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 

eterna. R/. Amém. 

 

HINO DE LOUVOR 

 

Glória a Deus nas alturas. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 

vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de 

conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Jr 20,10-13) 

 

Leitura do Livro do profeta Jeremias – Jeremias disse: 

“Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando 

o medo em redor: ‘Denunciai-o, denunciemo-lo’. Todos 

os amigos observavam minhas falhas: ‘Talvez ele 

cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e 

desforrar-nos dele’. Mas o Senhor está ao meu lado, 

como forte guerreiro; por isso, os que me perseguem 

cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se 

cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se 

apaga! Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem 

justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te me faças 

ver tua vingança sobre eles; pois eu te declarei a minha 

causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele 

salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus” 

– Palavra do Senhor. 

 

R/. Graças a Deus. 
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SALMO RESPONSORIAL (Sl 68) 

 

R/. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor! 

 

Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto 

se cobriu de confusão; eu me tornei como um estranho 

a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de 

minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa/ 

me devoram como fogo abrasador. R/. 

 

Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo 

favorável, Senhor Deus! Respondei-me pelo vosso 

imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha! 

Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça, ponde os 

olhos sobre mim com grande amor! R/. 

 

Humildes, vede isto e alegrai-vos: o vosso coração 

reviverá, se procurardes o Senhor continuamente! Pois 

nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não 

despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra 

glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles 

vive! R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (Rm 5,12-15) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos - Irmãos: O 

pecado entrou no mundo por um só homem. Através do 

pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os 

homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de 

ser dada a Lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado 

não pode ser imputado, quando não há lei. No entanto, 

a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os 

que não pecaram como Adão, o qual era a figura 

provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer 

dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à 

falta de Adão! A transgressão de um só levou a multidão 

humana à morte, mas foi de modo bem superior que a 

graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido 

através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em 

abundância sobre todos – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 15,26b.27a) 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. O Espírito Santo, a Verdade, de mim irá 

testemunhar, e vós minhas testemunhas sereis em todo 

lugar. R/.  

 

 

 

EVANGELHO (Mt 10,26-33) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Mateus. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: “Não 

tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto 

que não seja revelado, e nada há de escondido que não 

seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à 

luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o 

sobre os telhados!  Não tenhais medo daqueles que 

matam o corpo, mas não podem matar a alma! Pelo 

contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o 

corpo no inferno! Não se vendem dois pardais por 

algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão 

sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os 

cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não 

tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais. 

Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante 

dos homens, também eu me declararei em favor dele 

diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que 

me negar diante dos homens, também eu o negarei 

diante do meu Pai que está nos céus – Palavra da 

Salvação. R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

PROFISSÃO DE FÉ 

 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 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. 

 

LADAINHA DA 

PADROEIRA DO MATO GROSSO DO SUL 

 

Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

Christe, eleison. 

Christe, eleison. 



 

Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

 

Santa Mãe de Deus, rogai por nós. 

Mãe dos discípulos do Redentor, rogai por nós. 

Mãe das graças e Mãe da Igreja, rogai por nós. 

Mãe dos filhos de Santo Afonso, intercedei por nós. 

Filha amada do Pai eterno, rogai por nós. 

Mãe admirável de Deus Filho, rogai por nós. 

Imaculada Conceição, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Guia, intercedei por nós. 

Esposa fiel do Espírito Santo, rogai por nós. 

Virgem do silêncio, rogai por nós 

Modelo de vida, Janela do céu, rogai por nós. 

Estrela da salvação, intercedei por nós. 

Mãe dos sul-mato-grossenses, rogai por nós. 

Olhar misericordioso, rogai por nós. 

Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 

Refúgio dos pecadores, intercedei por nós. 

Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. 

Bênção dos redentoristas, rogai por nós. 

Rainha do Mato Grosso do Sul, rogai por nós. 

Ícone milagroso, intercedei por nós. 

 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos. 

Cristo, atendei-nos. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPÇÃO DAS OFERENDAS 

 

Canto do ofertório. 

 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que este 

sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, 

para glória do seu nome, para nosso bem e de toda 

santa Igreja. 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

 

Celebrante: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de 

reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, 

possamos oferecer-vos um coração que vos grade. Por 

Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 

 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 

dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o 

lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, 

Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo e 

em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, 

vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos 

dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus 

passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade 

que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por 

vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as 

mulheres, criados para a glória de vosso nome, 

redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o 

selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, 

nós unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, cantando 

(dizendo) a uma só voz: 

 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu e 

a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! 

Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas 

alturas! 

 

Celebrante: 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. 

R/. O vosso filho permaneça entre nós! 

 

Celebrante: 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. 

R/. Mandai o vosso Espírito Santo! 

 

Celebrante: 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. 

 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 

 

 



 

Celebrante: 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. 

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 

 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 

libertastes pela cruz e ressurreição. 

 

Celebrante: 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. 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. 

R/. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 

 

Celebrantes: Pela participação neste mistério, ó Pai 

todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei 

que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso 

Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o 

nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dimas, com todos 

os Bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. 

R/. O vosso Espírito nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Fazei que todos os membros da Igreja, à 

luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e 

empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho. 

Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que 

possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e 

as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso 

reino. 

R/. Caminhamos no amor e na alegria! 
 

Celebrante: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 

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. 

 

R/. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna! 
 

Celebrante: 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 

São José, seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, e 

todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por 

Jesus Cristo, vosso Filho. 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. R/. Amém. 

 

RITO DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Obedientes à palavra do Salvador e 

formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: 

 

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 perdoamos a quem nos tem 

ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas 

livrai-nos do mal. 

 

Celebrante: 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 de Cristo Salvador.  

R/. Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 

 

Celebrante: 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. R/.  Amém. 

 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 

 

CORDEIRO DE DEUS 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 

do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que 

tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 

 

Olhe a Santíssima Eucaristia 



 

Celebrante: Felizes os convidados para a Ceia do 

Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. R/. Senhor, eu não sou digno(a) de que 

entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e 

serei salvo(a). 

 
Na sua igreja doméstica, faça sua comunhão espiritual. 

 

“Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento” (Sl 144,15) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 

Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber 

um dia, resgatados para sempre, a salvação que 

devotamente estamos celebrando. Por Cristo, nosso 

Senhor. R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

CONSAGRAÇÃO À 

PADROEIRA DO MATO GROSSO DO SUL 

 

Ó Mãe do Perpétuo Socorro 

que no vosso ícone milagroso, 

especialmente venerado pelos devotos 

do Mato Grosso do Sul, 

espalhais tantas graças àqueles 

que recorrem ao vosso Filho, 

o Santíssimo Redentor. 

 

Concedei-me que, 

ao venerar-vos, receba 

a misericórdia divina 

 

e a fonte de bênção 

que jorra de vosso olhar. 

 

Mostrai-me a copiosa redenção 

que brota do Coração de Cristo, 

para que eu me comprometa 

com o Evangelho de Jesus 

e o Reino de Deus. 

 

Ajudai-me e defendei-me 

das aflições que assaltam minha vida, 

 

tornando-me forte na fé, 

alegre na esperança, 

fervoroso na caridade, 

inflamado no zelo 

e sempre dado à oração. 

 

Volvei o vosso olhar, 

ó Rainha do Mato Grosso do Sul, 

sobre os nossos bispos, 

os nossos governantes 

e todos quantos que recorrem à vossa proteção, 

para que, assim, façam tudo 

que vosso Filho lhes mandar. 

 

E no fim de minha vida possa, 

junto de vós e salvo no céu, 

ser levado ao encontro 

do Perpétuo Socorro, o vosso Filho, 

no caminho para o Pai eterno. 

Assim seja. 

 

BÊNÇÃO 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Ó Deus, Pai providentíssimo, que 

entregastes ao homem a terra e seus frutos, para que 

todos, pelo próprio trabalho, pudessem prover-se dos 

bens da criação, abençoai todos os desempregados, a 

fim de que, pelo respeito à justiça e à caridade, tenham, 

todos, trabalho digno e bem-estar na vida, e se sintam 

verdadeiramente colaboradores no progresso da 

sociedade. Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém. 

 

Celebrante: E a todos vós, aqui reunidos, pela 

intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

Rainha e Padroeira do Mato Grosso do Sul, a Saúde dos 

enfermos e o Auxílio dos cristãos, abençoe-vos Deus 

todo-poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhem 

R/. Graças a Deus. 


