
 
“Quem possui bens deste mundo e vê seu irmão passar 

necessidades, e lhe fecha o coração, 
como está nele o amor de Deus?” (1Jo 3,17) 

 
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. 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 

 

Celebrante: Ó Deus todo-poderoso, nas vossas mãos se 

encontram os corações das pessoas e os direitos dos povos; 

considerai com bondade as autoridades que nos governam, e 

reinem por vossa graça em toda a terra a prosperidade dos 

povos, a tranquilidade da paz e a liberdade da Igreja. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Tg 3,13-18) 
 

Leitura da Carta de São Tiago – Caríssimos, quem dentre vós 

é sábio e inteligente? Que ele mostre, por seu reto modo de 

proceder, a sua prática em sábia mansidão. Mas se fomentais, 

no coração, amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem 

procedais em contradição com a verdade. Essa não é a 

sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, 

materialista, diabólica! Onde há inveja e rivalidade, aí estão 

as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a 

sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois 

pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de 

bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da 

justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz 

– Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 84) 

 

R/. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. 

 

Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que ele vai 

anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória 

habitará em nossa terra. R/. 

A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e paz se 

abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos 

altos céus. R/. 

 

O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará 

suas colheitas; a justiça andará na sua frente e a salvação há 

de seguir os passos seus. R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 5,9) 

 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 

V/. Felizes os pacificadores, pois, filhos de Deus serão 

chamados! R/. 
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EVANGELHO (Mt 22,15-21) 

 

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, os fariseus fizeram um plano para apanhar 

Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus 

discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para 

dizerem a Jesus: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, 

de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar 

pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas 

aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou não 

pagar imposto a César?” Jesus percebeu a maldade deles e 

disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? 

Mostrai-me a moeda do imposto!” Trouxeram-lhe então a 

moeda. E Jesus disse: “De quem é a figura e a inscrição desta 

moeda?” Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes 

disse: “Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus” – 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: Escutai, ó Deus, as preces dos que clamam por 

vós e acolhei as oferendas da vossa Igreja: fazei que todos 

vos reconheçam como Pai, para que, superadas pelo amor 

todas as desigualdades, possam todos em paz formar uma só 

família. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 

 

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: Nós vos agradecemos, Deus Pai todo-poderoso, 

e por causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo 

Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua 

discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as 

pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo 

move os corações, de modo que os inimigos voltem à 

amizade, os adversários se deem as mãos e os povos 

procurem reencontrar a paz. 

 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz! 

 

Celebrante: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da 

paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio, e a 

vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que 

fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos 

louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados 

cantamos (dizemos) 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: Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso 

Filho Jesus Cristo, que veio em vosso meio. Ele é a vossa 

palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão 

que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos 

chega a vossa paz. 

R/. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz! 
 

Celebrante: Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós 

nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para 

que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por 

isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos 

mereceu. Cumprindo o que nos mandou, vos pedimos: 

santificai ✠ por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar 

a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, 

pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus 

discípulos, dizendo: 

R/. Mandai o vosso Espírito Santo! 

 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice 

e, proclamando a vossa misericórdia, 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 A 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: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos 

deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e 

ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes: o 

sacrifício da perfeita reconciliação. 

R/. Glória e louvor ao Pai, em que Cristo nos reconciliou! 

 

Celebrantes: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também 

com vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de 

reconciliação e de paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, em que Cristo nos reconciliou! 

 

Celebrante: Ele nos conserve em comunhão com o Papa 

Francisco e o nosso Bispo Dimas, com todos os bispos e o 

povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da 

unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. 

R/. Glória e louvor ao Pai, em que Cristo nos reconciliou! 
 

 

Celebrante: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa 

do vosso Filho em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

com São José, seu esposo, em com todos os santos, reuni no 

mundo novo, onde brilha a vossa paz os homens e as 

mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e 

línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Glória e louvor ao Pai, em que Cristo nos reconciliou! 

 

Celebrante: 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. 
 

“Senhor, vós saciais o mundo inteiro com os frutos da vossa 
criação: fazeis a terra produzir o pão, e o vinho que alegra 

o coração do homem” (Sl 103,13-15) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 

 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 
 

Celebrante: Alimentados, ó Deus, pelo mesmo pão com que 

restaurais continuamente a família humana, dai-nos haurir 

deste sacramento de unidade um amor puro e operante, a fim 

de colaborarmos no progresso dos povos, e, inspirados na 

caridade, realizar a justiça. 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: Bendito sois, Senhor, Deus de bondade, que nos 

destes, em vosso Filho, um admirável exemplo de caridade, 

e por ele recomendastes com empenho o mandamento do 

amor; cumulai de bênçãos os vossos filhos e filhas que 

governam e guiam os povos, para que se dediquem 

generosamente a ajudar os irmãos, na urgência das 

necessidades, e vos sirvam fielmente no próximo com todas 

as suas forças. 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 o Espelho de justiça, 

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. 


