
 

“Houve um homem enviado por Deus: o seu nome era 

João. Veio dar testemunho da luz e preparar para o 

Senhor um povo bem disposto a recebê-lo” 

(Jo 1,6-7; Lc1,17) 

 
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. 

 

HINO DE LOUVOR 

 

Glória a Deus nas alturas. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Ó Deus, que suscitastes São João Batista, 

a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, 

concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi 

nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Is 49,5-6) 

 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Nações marinhas, 

ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o Senhor 

chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha 

mãe ele tinha na mente o meu nome; fez de minha 

palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de 

sua mão e fez de mim flecha aguçada, escondida em sua 

aljava, e disse-me: “Tu és o meu Servo, Israel, em quem 

serei glorificado”. E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei 

minhas forças sem fruto, inutilmente; entretanto o 

Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará 

recompensa”. E agora diz-me o Senhor – ele que me 

preparou desde o nascimento para ser seu Servo – que 

eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele; aos 

olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: “Não 

basta seres meu Servo para restaurar as tribos de Jacó e 

reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das  
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nações, para que minha salvação chegue até aos confins 

da terra”– Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 138) 

 

R/. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque 

de modo admirável me formastes! 

 

Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me 

sento ou me levanto; de longe penetrais meus 

pensamentos; percebeis quando me deito e quando eu 

ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. R/. 

 

Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de 

minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou 

graças, ó Senhor, porque de modo admirável me 

formastes! R/. 

 

Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; nenhuma 

sequer de minhas fibras ignoráveis, quando eu era 

modelado ocultamente, era formado nas entranhas 

subterrâneas. R/. 

 

SEGUNDA LEITURA (At 13,22-26) 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, Paulo 

disse: “Deus fez surgir Davi como rei e assim 

testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei Davi, filho de 

Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em 

tudo a minha vontade’. Conforme prometera, da 

descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um 

Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João 

pregou um batismo de conversão para todo o povo de 

Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: 

‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: 

depois de mim vem aquele, do qual nem mereço 

desamarrar as sandálias’. Irmãos, descendentes de 

Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada 

esta mensagem de salvação” – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 1,76) 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo: 

irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. R/. 

 

 

 

 

EVANGELHO (Lc 1,57-66.80) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 

Cristo, segundo Lucas. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu 

à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer 

como o Senhor tinha sido misericordioso para com 

Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram 

circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu 

pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai 

chamar-se João”. Os outros disseram: “Não existe 

nenhum parente teu com esse nome!” Então fizeram 

sinais ao pai, perguntando como ele queria que o 

menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e 

escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram 

admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se 

abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a 

Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia 

espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E 

todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: “O 

que virá a ser este menino?” De fato, a mão do Senhor 

estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em 

espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que 

se apresentou publicamente a Israel – 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 

 

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: Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos 

dons, celebrando com a devida honra o nascimento de 

São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do 

mundo, e o mostrou presente entre os homens. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO 

A missão do Precursor 

 

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. Elevado na Cruz, entregou-se 

por nós com imenso amor. E de seu lado aberto pela 

lança fez jorrar, com a água e o sangue, os sacramentos 

da Igreja para que todos, traídos ao seu Coração, 

pudessem beber, com perene alegria, na fonte salvadora. 

Por essa razão, agora e sempre, nós nos 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! 

 

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, 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 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, 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:  Fortalecei, Senhor, na unidade os 

convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão 

com nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Dimas, com 

todos os Bispos, presbíteros, diáconos e com todo o 

vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e 

caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. 

R/. Tornai viva nossa fé, nossa esperança! 

 

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, com  

 

São João Batista 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. 

 

“Graças ao entranhado amor do nosso Deus, visitou-

nos a luz que vem do alto” (Lc 1,78) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro 

divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-nos pelo 

nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo, 

por ele anunciado, Aquele que nos fez renascer. 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 eterno e todo-poderoso, em vós 

vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e 

agradecemos, por terdes dado aos vossos filhos idosos 

uma vida longa com perseverança na fé e em boas obras; 

concedei que eles, confortados pelo carinho dos irmãos 

se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, 

a fim de que, revigorados com a vossa bênção, 

consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

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 Mãe do 

bom conselho, 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. 


