
 

“Deus amou tanto o mundo, que lhe deu o seu 

próprio Filho: quem nele crê não prece, mas 

possui a vida eterna” (Jo 3,16) 

 
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: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 

nossas culpas para celebrarmos dignamente os 

santos mistérios. 

 

Canto penitencial. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 

nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, que 

sois o senhor dos vivos e dos mortos e vos 

compadeceis de todos, concedei que nossos 

irmãos e irmãs, tendo alcançado o perdão pela 

vossa clemência, sejam eternamente felizes na 

vossa amizade e vos louvem para sempre. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Jó 1.23-27a) 

 

Leitura dos do Livro de Jó – Jó tomou a palavra e 

disse: “Gostaria que minhas palavras fossem 

escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro 

de ferro e com chumbo cravadas na rocha para 

sempre! Eu sei que o meu redentor está vivo e 

que, por último, se levantará sobre o pó; e depois 

que tiverem destruído esta minha pele, na minha 

carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus 

olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros” 

– Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
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SALMO RESPONSORIAL (Sl 129) 

 

R/. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. 
 

Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai 

a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem 

atentos ao clamor da minha prece! R/. 

 

Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá 

de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu 

vos temo e em vós espero. R/. 

 

No Senhor ponho a minha esperança, espero em 

sua palavra. A minh’alma espera no Senhor. R/. 

 

Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela 

aurora! Pois no Senhor se encontra toda graça e 

copiosa redenção. R/. 

 

Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (Rm 8,31b-35.37-39) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – 

Irmãos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o 

entregou por todos nós, como não nos daria tudo 

junto com ele? Quem acusará os escolhidos de 

Deus? Deus, que os declara justos? Quem 

condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, 

que ressuscitou,  e está, à direita de Deus, 

intercedendo por nós? Quem nos separará do 

amor de Cristo? Tribulação? Angústia? 

Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? 

Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores, 

graças àquele que nos amou! Tenho a certeza que 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, 

nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a 

profundeza, nem outra criatura qualquer será 

capaz de nos separar do amor de Deus por nós,  

manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

   

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. Deus o mundo, tanto amou, que seu Filho 

entregou! Quem no Filho crê e confia, nele 

encontra eterna vida! R/. 

 

EVANGELHO (Jo 17,24-26) 

 

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, levantando os olhos para o céu, 

Jesus orou, dizendo: “Pai, aqueles que me deste, 

quero que estejam comigo onde eu estiver, para 

que eles contemplem a minha glória, glória que 

tu me deste, porque me amaste, antes da fundação 

do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, 

mas eu te conheci, e estes também conheceram 

que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu 

nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que 

o amor com que me amaste esteja neles, e eu 

mesmo esteja neles” – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

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 

 

PREPRAÇÃO 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, a nossa oferenda 

em favor e de todos os que adormeceram em 

Cristo para que, por este sacrifício livres dos  

 

 

 

 

laços da morte, obtenham a vida eterna. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DOS FIÉIS DEFUNTOS I 

A esperança da ressurreição em Cristo 

 

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, Senhor, Pai santo, Deus eterno e 

todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele 

brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. 

E, aos que a certeza da morte entristece, a 

promessa da imortalidade consola. Senhor, para 

os que creem em vós, a vida não é tirada, mas 

transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal, 

nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. E, 

enquanto esperamos a realização de vossas 

promessas, com os anjos e com todos os santos, 

nós vos clamamos, 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! 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 

 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 

do universo, e tudo o que criastes proclama o 

vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso 

filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 

Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e 

não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 

ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 

sacrifício perfeito. 



 

R/. Santificai e reuni o vosso povo! 

 

Celebrante: Por isso, nós vos suplicamos: 

santificai pelo Espírito Santo as oferendas que 

vos apresentamos para serem consagradas, a fim 

de que se tornem o Corpo e ✠ o Sangue de Jesus 

Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 

mandou celebrar este mistério. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 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 

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. 

 

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 ressureição. 

 

Celebrante: Celebrando agora, ó Pai, a memória 

do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 

sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao 

céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós 

vos oferecemos em ação de graças este sacrifício 

de vida e santidade. 

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

 

 

Celebrante: Olhai com bondade a oferenda da 

vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos 

reconcilia convosco e concedei que, alimentando-

nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 

sejamos repletos do Espírito Santo e nos 

tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 

R/. Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

 

Celebrante: Que ele faça de nós uma oferenda 

perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 

vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 

José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, 

e de todos os santos, que não cessam de interceder 

por nós na vossa presença. 

R/. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

 

Celebrante: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 

que este sacrifício da nossa reconciliação estenda 

a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na 

fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 

neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, o 

nosso bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, com os 

bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 

que conquistastes. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

 

Celebrante: Atendei as preces da vossa família, 

que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 

Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 

filhas dispersos pelo mundo inteiro. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

 

Celebrante: Lembrai-vos dos vossos filhos 

mortos pela covid-19, que chamastes deste 

mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, 

tendo participado da morte de Cristo pelo 

batismo, participem igualmente da sua 

ressurreição, no dia em que eles ressuscitar os 

mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante 

ao seu corpo glorioso.  

R/. Concedei-lhes a graça de contemplar a 

vossa face! 

 

 

 



 

Celebrante: Acolhei com bondade no vosso 

reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram 

desta vida e todos os que morreram na vossa 

amizade. Unidos a eles, esperamos também nós 

saciar-nos eternamente da vossa glória, quando 

enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, 

contemplando-vos como sois, seremos para 

sempre semelhantes a vós e cantaremos sem 

cessar os vossos louvores. 

R/. A todos saciai com vossa glória! 
 

Celebrante: Por ele dais ao mundo todo bem e 

toda graça. 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. 

 

“Esperamos como Salvador o Senhor Jesus 

Cristo; ele transformará o nosso corpo mortal 

num corpo glorioso como o seu” (Fl 3,20-21) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso, que a 

participação nos vossos mistérios obtenha para 

nós a salvação e o perdão para os que partiram 

desta vida. 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: Nas vossas mãos, Pai de 

misericórdia, entregamos as almas dos nossos 

irmãos vítimas da covid-19, na firme esperança 

de que eles ressurgirão com Cristo no último dia, 

como todos os que no Cristo adormeceram. 

Escutai na vossa misericórdia as nossas preces: 

abri para eles as portas do paraíso e a nós que 

ficamos concedei que nos consolemos uns aos 

outros com as palavras da fé, até o dia em que nos 

encontraremos todos no Cristo e assim estaremos 

sempre convosco e com estes nossos irmãos. 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 a Porta do céu, 

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. 


