
 

“Sabendo Jesus que tinha chegado sua hora de 

passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus 

que estavam neste mundo, amou-os até o fim. 

Aleluia”. (Jo 13,1) 

 
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: Senhor Jesus Cristo, que para derramar 

sobre os homens as riquezas de vosso amor, 

instituístes a Eucaristia e o sacerdócio, concedei-nos 

amar ardentemente vosso Coração e usar dignamente 

vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Ef 3,8-19; 4,7.11-13) 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios – Irmãos: 

Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta 

graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de 

Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o 

mistério desde sempre escondido nele, o criador do 

universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes 

nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme 

sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno 

que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 

Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos 

aproximarmos de Deus com toda a confiança. Por 

isso, eu vos peço: não vos deixeis abater pelas 

tribulações que eu sofro por vós: elas são a vossa 

glória. É por isso que dobro os joelhos diante do Pai, 

de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no 

céu e sobre a terra. Que ele vos conceda, segundo a 

riqueza de sua glória, serdes robustecidos, por seu 

Espírito, quanto ao homem interior; que ele faça 

habitar, pela fé, Cristo em vossos corações; que 

estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim 

a capacidade de compreender com todos os santos  
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qual a largura, o comprimento, a altura, a 

profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que 

ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais 

cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Cada 

um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo 

lha deu. E foi ele quem instituiu alguns como 

apóstolos, outros como profetas, outros ainda como 

evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. 

Assim ele capacitou os santos para o ministério, para 

edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos 

juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de 

Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de 

Cristo em sua plenitude – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 115) 

 

R/. Tirareis com alegria água das fontes do 

Salvador. 

 

Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo 

que ele fez em meu favor? Elevo o cálice de minha 

salvação, invocando o nome santo do Senhor. R/.   

    

É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus 

santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó 

Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva; mas 

me quebrastes os grilhões da escravidão! R/. 

       

 

Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o 

nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas 

promessas ao Senhor, 

na presença de seu povo reunido.  R/.      

    

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jr 31,3) 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. Com amor eterno eu te amei: por isso, 

compadecido, te atraí. R/. 

 

EVANGELHO (Lc 22,14-20) 

 

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. 

 

 

Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 

apóstolos e disse: “Desejei ardentemente comer 

convosco esta ceia pascal, antes de sofrer. Pois eu vos 

digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize 

no Reino de Deus”. Então Jesus tomou um cálice, deu 

graças e disse: “Tomai este cálice e reparti entre vós; 

pois eu vos digo que, de agora em diante, não beberei 

do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus”. 

A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e 

o deu aos discípulos, dizendo: “Isto é o meu corpo, 

que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim”. 

Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice: “Este 

cálice é a nova aliança em meu sangue, que é 

derramado por vós” – 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 Jesus, que concedeis à vossa 

Igreja celebrar estes mistérios, para que ela mesma se 

ofereça junto convosco como hóstia santa, inflamai 

nossos corações com o fogo de vosso amor. Vós que 

viveis e reinais para sempre. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO 

 

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. Foi ele que, antes 

de ser imolado por nós no altar da Cruz, entregou aos 

homens a riqueza de seu amor e fez brotar do tesouro 

de seu coração o mistério da Eucaristia. Mistério no 

qual a fé dos que creem se alimenta, a esperança 

encontra impulso, a caridade haure sua força e é dada 

a garantia da vida eterna. Por isso, com Anjos e os 

Arcanjos, com os Tronos e s Dominações e com todo 

o exército celeste, elevamos, sem cassar, um hino à 

vossa glória, 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 V 

 

Celebrante: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 

muito perto de nós, vivendo no Cristo, falando 

conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim 

de que as nossas ofertas se mudem no Corpo ✠ e no 

Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 

R/. Mandai vosso Espírito Santo! 

 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, ceando 

com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, 

olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o 

entregou 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, no fim da ceia, tomou 

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: Tudo isto é mistério da fé! 

R/. Toda vez que se come deste Pão, toda vez que 

se bebe deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus 

Cristo e se fica esperando sua volta. 

 

Celebrante: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 

paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e 

ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que 

alimenta e que dá vida, este Vinho que nos salva e dá 

coragem. 

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

 

 



 

Celebrante: E quando recebermos Pão e Vinho, o 

Corpo e o Sangue dele oferecidos, o Espírito nos uma 

num só corpo, para sermos um só povo e seu amor. 

R/. O Espírito nos uma num só corpo! 

 

Celebrante: Protegei vossa Igreja que caminha nas 

estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando 

a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 

 

Celebrante: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser 

bem firme na Fé, na Caridade, e a Dimas, que é Bispo 

desta Igreja, muita luz para guiar seu rebanho. 

R/. Caminhamos na estrada de Jesus! 

 

Celebrante: Esperamos entrar na vida eterna com a 

Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu 

esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida 

souberam amar Cristo e seus irmãos. 

R/. Esperamos entrar na vida eterna! 

 

Celebrante: A todos que chamastes para outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, 

abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para 

sempre bem felizes no reino que para todos 

preparastes. 

R/. A todos dai a luz que não se paga! 

 

Celebrante: E a nós, que agora estamos reunidos e 

somos povo santo e pecador, dai força para 

construirmos junto o vosso reino que também é nosso. 

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. 

 

“Eis que estou convosco todos os dias 

até o fim dos tempos, aleluia”. (Mt 28,20) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

 



 

Celebrante: Tendo recebido os dons da plenitude de 

vosso Coração, nós vos pedimos, Senhor: confirmai 

na unidade os fiéis que, por vossa bondade, 

participam da mesa de vosso Corpo e concedei aos 

sacerdotes caridade plena em vosso serviço. Vós que 

viveis e reinais para sempre. 

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO 

 

Adore o Santíssimo Sacramento 

do Corpo e Sangue de Cristo. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar,  

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 

 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 

sacramento, nos deixastes o memorial de vossa 

Paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o 

mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue que 

possamos colher continuamente os frutos da 

redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: Bendito sois, Deus nosso Pai, que por 

vosso Filho confiastes os cuidados dos enfermos ao  

 

povo que caminha numa vida nova. Atendei com 

bondade às nossas preces; sejam os hospitais, por 

graça do Espírito Santo, uma casa abençoada e sede 

de caridade: neles exerçam os médicos a medicina 

com sabedoria; neles restem os enfermeiros o seu 

serviço com solicitude; e neles se dirijam os fiéis para 

visitar a Cristo nos irmãos, a fim de que os enfermos, 

confortados durante a sua doença, possam, quanto 

antes, voltar à saúde, e dar graças a Deus pelo 

benefício recebido. 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 Salvador, abençoe-vos Deus 

todo-poderoso. 

 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

 

Receba a bênção e trace o sinal-da-cruz. 

 

ATO DE LOUVOR 

 

Bendito seja Deus.  

Bendito seja o seu Santo Nome.  

Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem.  

Bendito seja o Nome de Jesus.  

Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração.  

Bendito seja o seu Preciosíssimo Sangue.  

Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do 

altar.  

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.  

Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria 

Santíssima.  

Bendita seja sua santa e imaculada Conceição.  

Bendita seja sua gloriosa Assunção.  

Bendito seja o Nome de Maria, virgem e mãe.  

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus 

santos.  

 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, 

dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 

Derramai as vossas bênçãos 

sobre o nosso Santo Padre, o Papa, 

sobre o nosso Arcebispo, 

sobre o nosso Pároco e todo o clero, 



 

sobre o Chefe da Nação e do Estado 

e sobre todas as pessoas constituídas em 

dignidade 

para que governem com justiça.  

Dai ao povo brasileiro paz constante 

e prosperidade completa. 

Favorecei com os efeitos contínuos de vossa 

bondade 

o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que 

habitamos, 

cada um de nós em particular 

e todas as pessoas por quem somos obrigados a 

rezar 

ou que se recomendaram as nossas orações. 

Tende misericórdia das almas dos fiéis 

que padecem no purgatório. 

Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.  

 

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. 

 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é fruto 

do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 

rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa 

morte. Amém. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como 

era no princípio agora e sempre. Amém. 

 

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. 

 

DESPEDIDA 

 

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

R/. Graças a Deus. 


