
 

“Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro 

mandamento, ligado a esta promessa: serás feliz e 

terás longa vida, sobre a terra” (Ef 6,2-3) 

 
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: Ó Deus, que pela vossa lei destes à 

família um fundamento inabalável, concedei-nos 

seguir o exemplo da Sagrada Família para que, 

praticando as virtudes domésticas e o amor para com 

todos, alcancemos o prêmio eterno na alegria de vossa 

casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (1Cor 12,31-13,13) 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulos aos Coríntios 

– Irmãos, aspirais aos dons mais elevados. Eu vou 

ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente 

superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos 

homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu 

seria como um bronze que soa ou um címbalo que 

retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse 

todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a 

fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não 

tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse 

todos os meus bens para sustento dos pobres, se 

entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse 

caridade, isso de nada serviria. A caridade é paciente, 

é benigna; não é invejosa, não é vaidosa, não se 

ensoberbe-se; não faz nada de inconveniente, não é 

interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor; não 

se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a 

verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa 

tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias 

desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência 

desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é  
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limitado e a nossa profecia é imperfeita mas, quando 

vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. 

Quando eu era criança, falava como criança, pensava  

como criança, racionava como criança. Quando me 

tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. 

Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas, 

então, conhecerei como sou conhecido. Atualmente 

permanecem estas três coisas; fé, esperança, caridade. 

Mas a maior delas é a caridade – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 99) 

 

R/. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. 

 

Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com 

alegria, ide a ele cantando jubilosos! R/. 

 

Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, ele mesmo nos 

fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho 

R/. 
 

Entrei por suas portas dando graças, e em seus átrios 

com hinos de louvor; dai-lhe graças, seu nome 

bendizei! R/. 

 

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade 

pendura para sempre, seu amor é fiel eternamente! R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 15,12) 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. O meu mandamento é este: amai-vos, como eu 

vos amei! R/. 

 

EVANGELHO (Mt 18,15-20) 

 

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 aos seus discípulos: “Se o 

teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em 

particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste 

o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 

uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja 

decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas.  

 

Se ele não vos der ouvido, dizei-o à Igreja. Se nem 

mesmo à Igreja ele ouvir seja tratado como se fosse 

um pagão ou um pecador público. Em verdade vos 

digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, 

e tudo o que desligardes na terra será desligado no 

céu. De novo eu vos digo: se dois de vós estiverem de 

acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem 

pedir isto vos será concedido por meu Pai está nos 

céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em 

meu nome eu estou ali, no meio deles” – 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 

 

PREPARAÇÃO 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: Senhor, nosso Deus, nós vos oferecemos 

este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que 

firmeis as nossas famílias na graça e na paz. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A 

 

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 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 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 pra sempre em Jesus 

Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as 

virtudes do céu, nós vos celebramos na terá, 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 VI-A 

 

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, de 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 REMISSÃO DOS 

PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 

 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 

Jesus! 

 

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! 

 

Celebrante:  Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a 

vossa Igreja que está em Campo Grande. 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 Dimas 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.  

R/. Confirmai na caridade o vosso povo! 

 

Celebrante:  Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, 

que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos 

os falecidos, cuja fé só vos 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. 

 

“Pode acaso a mulher esquecer o seu filhinho? 

Mesmo se ela o esqueces, diz o Senhor, eu não te 

esquecerei” (Is 49,15) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 



 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Alimentados com o pão celeste, 

concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família do 

vosso Filho para que, após os sofrimentos desta terra, 

gozemos no céu o se convívio eterno. 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: Nós vos bendizemos, Senhor nosso 

Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito homem 

participasse da família humana e crescesse em estreita 

intimidade familiar, para conhecer as aflições e 

provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos 

rogamos humildemente pelas famílias; protegei-as e 

guardai-as, para que, confortadas com o dom de vossa 

graça, gozem prosperidade, paz e harmonia, e deem 

ao mundo testemunho de vossa glória, comportando-

se como verdadeiras igrejas domésticas. 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 Rainha da família, abençoe-vos 

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

R/. Amém. 

 DESPEDIDA 

 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


