
 

 

 

 

CELEBRAÇÃO DAS 

SETE DORES DA VIRGEM MARIA 
 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

SAUDAÇÃO 

 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. R/. Amém. 

 

Celebrante: A vós irmãos, irmãos, paz e fé da parte de 

Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. R/. Bendito seja 

Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

EXORTAÇÃO 

 

Celebrante: Virgem dolorosíssima, seríamos ingratos a 

vós, a Mãe do Perpétuo Socorro, se não nos 

esforçássemos em promover a memória e o culto de 

vossas dores; vosso divino Filho tem vinculado à 

devoção de vossas dores particulares graças para uma 

sincera penitência, oportunos auxílios e socorros em 

todas as necessidades e perigos. Ó Senhora das Dores, 

alcançai, do Santíssimo Redentor, pelos méritos de 

vossas dores e lágrimas, que vivamos devotamente os 

mistérios pascais do vosso Filho. 

 

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. 

 

PAI NOSSO 

 

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. 

 

CELEBRAÇÃO DAS SETE DORES DA VIRGEM MARIA 

E SANTA MISSA NA SEGUNDA-FEIRA DA SEMANA SANTA 

29 de março de 2021 



 

LOUVORES À VIRGEM MARIA 

 

Celebrante: Louvemos à Maria, filha bem-amado 

do Pai eterno: 

R/. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  Santa 

Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 

agora e na hora da nossa morte. Amém. 

 

Celebrante: Louvemos à Maria, mãe admirável de 

Deus Filho: 

R/. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  Santa 

Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 

agora e na hora da nossa morte. Amém. 

 

Celebrante: Louvemos à Maria, esposa fidelíssima 

do Espírito Santo: 

R/. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  Santa 

Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 

agora e na hora da nossa morte. Amém. 

 

PRIMEIRA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com as pastorais da Acolhida, do Batismo 

e da Catequese, na primeira dor contemplamos a 

Apresentação de Jesus no Templo e a profecia de 

Simeão. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Eis que no templo de Jerusalém, Simeão, depois de 

ter recebido o divino Infante em seus braços, lhe 

prediz que aquele seu Filho devia ser alvo de todas as 

contradições e perseguições dos homens e que por 

isso a espada de dor devia traspassar-lhe a alma. A dor 

de Maria não achou alívio com o correr do tempo; ao 

contrário, ia sempre aumentando, à medida que Jesus, 

crescendo em sabedoria, em idade e em graça, junto 

de Deus e junto dos homens, se tornava mais amável 

aos olhos de sua Mãe, e se avizinhava mais o tempo da 

sua amargosa Paixão 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes ao ouvir a profecia 

de Simeão, de que uma espada transpassaria o vosso 

coração, olhai misericordiosa a todos os que recebem 

o diagnóstico positivo da covid-19. Mãe das Dores, 

ouvi a nossa prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 

 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

SEGUNDA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 



 

Celebrante: Com as pastorais do Dízimo, da Liturgia e 

da Música, na segunda dor contemplamos a fuga para 

o Egito. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: De que se alimentavam? Onde passavam 

as noites? E de que outra coisa podiam alimentar-se, 

senão de um pedaço de pão duro, trazido por São 

José, ou mendigado? Onde deviam dormir, 

especialmente no extenso deserto pelo qual deviam 

passar, senão sobre a terra, ao relento, com perigo de 

ladrões ou de feras em que abunda o Egito? Oh! 

Quem tivera encontrado aqueles três grandes 

personagens, por quem as haveria então reputado 

senão por três pobres mendigos e vagabundos? 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando fugistes 

para o Egito, apertando ao peito virginal o Menino 

Jesus, para salvar das fúrias do ímpio Herodes, rogai 

junto ao vosso Filho pelas famílias que choram pelo 

desemprego e a fome. Mãe das Dores, ouvi a nossa 

prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 
 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o  

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da  

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

TERCEIRA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com os serviços do Ministério 

Extraordinário da Comunhão Eucarística, do Santo 

Altar e da Animação Vocacional, na terceira dor 

contemplamos a perda do Menino Jesus no Templo. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: Cansada pela fadiga, mas sem o ter 

achado, ó com quanto maior ternura não terá dito: “O 

menino não aparece, e eu para onde irei?” O meu 

Jesus não aparece, e eu não sei que mais possa fazer 

para o achar; mas aonde irei sem o meu tesouro? Ah, 

meu filho dileto! Cara luz de meus olhos: faze-me 

saber onde estás, a fim de que eu não ande mais 

errando e buscando-te em vão. 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando da perda 

do Menino Jesus por três dias, volvei vosso olhar sobre 

as mães privadas de acompanharem seus filhos 

internados nos hospitais. Mãe das Dores, ouvi a nossa 

prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 
 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

QUARTA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com os movimentos do Cerco de Jericó, 

Apostolado da Oração e Terço dos Homens, na 

quarta dor contemplamos o encontro com Jesus no 

caminho do Calvário. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: Queria a divina Mãe abraçar a Jesus; mas 

os insolentes servos a repelem com injúrias, e 

empurram para diante o Senhor aflitíssimo. Maria, 

porém, segue — muito embora preveja que a vista de 

seu Jesus moribundo lhe causaria uma dor tão acerba, 

que a tornaria rainha dos mártires. O Filho vai adiante, 

e a Mãe tomando também a sua cruz, vai após Ele, 

para ser crucificada com ele. 

 

INTENÇÃO 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando vistes o 

querido Jesus com a Cruz ao ombro, a caminho do 

calvário, sustentai os que padecem de covid-19 no 

calvário dos leitos hospitalares. Mãe das Dores, ouvi a 

nossa prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 
 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

QUINTA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com os movimentos da Renovação 

Carismática Católica, Legião de Maria, Mil Ave Marias 

e Ornamentação, na quinta dor contemplamos Maria 

ficando de pé junto à Cruz de Jesus. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: Maria ouviu o Filho dizer: “Tenho sede”; 

mas não lhe foi permitido dar uma gota de água para 

lhe mitigar a sede. Só pode dizer-lhe: “Filho, não 

tenho senão a água de minhas lágrimas. Via que sobre 

aquele leito de morte, Jesus, pregado com três cravos 

de ferro, não achava repouso. Queria abraçá-lo para 

lhe dar alívio, ao menos para o deixar expirar entre  



 

seus braços; mas não podia. 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando assististes à 

morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões, tende 

piedade das mães que são proibidas de estar ao lado 

de seus filhos sufocados pela covid-19. Mãe das Dores, 

ouvi a nossa prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 
 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

SEXTA DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com os movimentos do Encontro de  

Casais com Cristo, Segue-Me e Legitimação 

Matrimonial, na sexta dor contemplamos Maria 

recebendo o corpo de Jesus morto em seus braços. 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: Vê a boca aberta e os olhos escurecidos; 

examina aquelas carnes dilaceradas, aqueles ossos 

descarnados; tira-lhe a coroa e examina o estrago feito 

pelos espinhos naquela santa cabeça; observa as mãos 

e os pés traspassados, e diz: “Ah, meu Filho! A que 

estado te reduziu o amor para com os homens! Que 

mal lhes fizeste para assim te maltratarem? Ah! Meu 

Filho, vê como estou aflita, olha-me e consola-me; mas 

já não me vês. Fala, dize-me uma palavra e consola-

me; mas já não falas, porque estás morto… Ó espinhos 

cruéis, cravos atrozes, bárbara lança, como pudestes 

atormentar assim o vosso Criador? 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando assististes à 

morte de Jesus, crucificado entre dois ladrões, tende 

piedade das mães que são privadas de velar os corpos 

de seus filhos vencidos pelo vírus mortal. Mãe das 

Dores, ouvi a nossa prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 

 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 

 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o  

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 



 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

SETE DOR 

 

CONTEMPLAÇÃO 

 
Celebrante: Com os movimentos da Conferência 

Vicentina e dos Missionários Leigos Redentoristas, na 

sétima dor contemplamos Maria depositando Jesus no 

sepulcro. 

 

MEDITAÇÃO DE SANTO AFONSO MARIA 

 
Celebrante: Chegados que foram ao lugar destinado, a 

divina Mãe acomoda nele com suas próprias mãos o 

corpo sacrossanto; e, ó com quanta vontade Maria se 

sepultaria ali viva com seu Jesus! Quando depois 

levantaram a pedra para fechar o sepulcro, parece-me 

que os discípulos do Salvador se voltaram para a 

Virgem com estas palavras: “Eia, Senhora, deve-se 

fechar o sepulcro: tende paciência, vede pela última 

vez o vosso Filho e despedi-vos dele. 

 

INTENÇÃO 

 
Celebrante: Pela dor que sofrestes quando o corpo de 

Jesus foi depositado no sepulcro, ficando vós, na mais 

triste solidão, convertei os corações dos que não se 

comovem por tantas famílias que sepultam seus filhos. 

Mãe das Dores, ouvi a nossa prece! 

 

PAI NOSSO 

 

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 
 

Reza-se sete vezes a oração da Ave Maria. 
 

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

bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 

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

Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte. Amém. 

 

GLÓRIA AO PAI 

 

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

era, no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

CONCLUSÃO 

 

SALVE RAINHA 

 
Celebrante: Infinitas graças vos damos, soberana Mãe 

do Redentor, pelos benefícios que todos os dias 

recebemos pela bênção da aspersão do sangue de 

vosso Filho, que sofreu a Morte para manifestar a 

Ressurreição. Dignai-vos, agora e sempre, tomar-nos 

debaixo de vosso poderoso amparo e sermos dignos 

de recebermos a copiosa redenção que brota da Cruz, 

e, para mais vos obrigar, vos saudamos dizendo: 

 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e 

esperança, salve! 

 

A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós 

suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de 

lágrimas. 

 

Eia, pois, advogada nossa; esses vossos olhos 

misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro 

mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre, ó 

clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. 

 

Celebrante: Rogai por nós, Santa Virgem das Dores. 

R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

  



 

 

SANTA MISSA 

 
 

“Acusai, Senhor, meus acusadores; combatei aqueles que 
me combatem! Tomai escudo e armadura, levantai-vos, 

vinde em meu socorro! Senhor, meu Deus, força que me salva!” 
(Sl 34,1-2; 139,8) 

 

 
 

RITOS INICIAIS 

 
A Santa Missa inicia a partir da Oração do dia. 

 

ORAÇÃO DO DIA 

 

Celebrante: Concedei, ó Deus, ao vosso povo, 

que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo 

alento pela paixão do vosso Filho. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA (Is 42,1-7) 

 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – “Eis o meu 

servo — eu o recebo; eis o meu eleito — nele se 

compraz minh’alma; pus meu espírito sobre ele, 

ele promoverá o julgamento das nações. Ele não 

clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas 

ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga 

um pavio que ainda fumega; mas promoverá o 

julgamento para obter a verdade. Não 

esmorecerá nem se deixará abater, enquanto 

não estabelecer a justiça na terra; os países 

distantes esperam seus ensinamentos”. Isto diz o 

Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, 

firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a 

respiração aos seus habitantes e o sopro da vida 

ao que nela se move: “Eu, o Senhor, te chamei 

para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e 

te constituí como o centro de aliança do povo, 

luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, 

tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que 

vivem nas trevas – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sl 26) 

 

R/. O Senhor é minha luz e salvação. 

 

O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu 

terei medo? O Senhor é a proteção da minha 

vida; perante quem eu temerei? R/. 

 

Quando avançam os malvados contra mim, 

querendo devorar-me, são eles, inimigos e 

opressores, que tropeçam e sucumbem. R/. 

 

Se contra mim um exército se armar, não temerá 

 



 

meu coração; se contra mim uma batalha 

estourar, mesmo assim confiarei. R/. 

 

Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na 

terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 

coragem, espera no Senhor! R/. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 

R/. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso 

Deus e Senhor! 

V/.  Salve, nosso Rei, somente vós tendes 

compaixão dos nossos erros. R/. 

 

EVANGELHO (Jo 12,1-11) 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo, segundo João. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

eis dias antes da Páscoa, Jesus foi a 

Betânia, onde morava Lázaro, que ele 

havia ressuscitado dos mortos. Ali 

ofereceram a Jesus um jantar; Marta servia e 

Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. 

Maria, tomando quase meio litro de perfume de 

nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus 

e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira 

ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou 

Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele 

que o havia de entregar: “Por que não se vendeu 

este perfume por trezentas moedas de prata, 

para dá-las aos pobres?” Judas falou assim, não 

porque se preocupasse com os pobres, mas 

porque era ladrão; ele tomava conta da bolsa 

comum e roubava o que se depositava nela. 

Jesus, porém, disse: “Deixa-a; ela fez isto em  

vista do dia de minha se minha sepultura. 

Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a 

mim, nem sempre me tereis”. Muitos judeus, 

tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram 

para lá, não só por causa de Jesus, mas também 

para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos 

mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram 

matar também Lázaro, porque, por causa dele, 

muitos deixavam os judeus e acreditavam em 

Jesus – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 

 

HOMILIA 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

 

Celebrante: Neste tempo da Paixão, em que o 

Cristo com grande clamor e lágrimas ofereceu a 

seu Pai preces e súplicas, imploremos 

humildemente a Deus que, considerando a 

piedade de seu Filho, ouça compassivo os 

nossos pedidos. 

R/.  Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós! 

  

1. Salvador do mundo, que tivestes vossa Mãe 

junto à cruz, concedei à vossa Igreja, a graça de 

participar generosamente nos vossos 

sofrimentos, roguemos ao Senhor. R/.   

 

2. Com o Papa Francisco, rezemos a fim de que 

vivamos o Sacramento da Reconciliação com 

uma renovada profundidade, para saborear a 

infinita misericórdia de Deus, roguemos ao 

Senhor. R/. 

 

3. Vós, que destes a Maria força para ficar de pé 

junto à cruz, e a enchestes de alegria com a 

ressurreição de vosso Filho, socorrei os 

atribulados e confortai-os na esperança, 

roguemos ao Senhor. R/. 

S 



 

4. Com nossa Arquidiocese, rezemos 

especialmente pelos que receberam a vocação 

de serem pais, para que a exemplo de São José, 

sejam imagens fiéis do amor de Deus para seus 

filhos e filhas; e que nossas famílias sejam 

generosas no acolhimento de crianças e 

adolescentes que precisam de adoção, roguemos 

ao Senhor. R/.   

 

Celebrante: Atendei, ó Deus, às súplicas de 

vosso para que obtenhamos, pelos méritos da 

Paixão de vosso Filho, o que não ousamos 

esperar por nossos méritos. Por Cristo, nosso 

Senhor. R/. Amém. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

O pão e vinho, frutos do trabalho humano, são oferecidos 

a Deus, ofereça sua vida e, de acordo com sua possibilidade, 
donativos para a comunidade. 

 

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: Considerai, ó Deus, com bondade, 

os sagrados mistérios que celebramos, e o 

remédio que destinastes a sanar o mal que 

cometemos produza em nós a vida eterna. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

PREFÁCIO DA PAIXÃO DO SENHOR, II 
A vitória da Paixão 

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. Já se 

aproximam os dias de sua Paixão salvadora e de 

sua gloriosa Ressurreição. Dias em que 

celebramos com fervor, a vitória sobre o inimigo 

e entramos no mistério da nossa Redenção. 

Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se 

alegra eternamente na vossa presença em 

humilde adoração, nós nos associamos aos seus 

louvores, 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 II 

 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 

fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, a fim de que se tornem para nós o 

Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 

e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 

 

Celebrante: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, 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 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/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 

proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 

Senhor Jesus! 

 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa presença 

e vos servir. 

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

 

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 

sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só 

corpo. 

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

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 

que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 

cresça na caridade com o papa Francisco, com o 

nosso bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, e 

todos os ministros do vosso povo. 

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

 

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta 

vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

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

 

Celebrante Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar da vida 

eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com 

São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e 

todos os que neste mundo vos serviram, a fim de 

vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 

vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

 

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: Eu sou o Pão vivo, que desceu do 

céu: se alguém come deste Pão, viverá 

eternamente. 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). 
 

Em sua igreja doméstica, 
faça sua comunhão espiritual. 

 
“Não oculteis de mim a vossa face, na hora em que a angústia 

me invadir; inclinai para mim o vosso ouvido; 
no dia em que vos chamar, respondei-me” (Sl 101,3) 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Visitai, ó Deus, o vosso povo e 

assisti com vosso amor de Pai aos que celebram 

os vossos mistérios, para que conservemos pela 

vossa proteção os remédios da salvação eterna 

que recebemos de vossa misericórdia. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

ORAÇÃO SOBRE O POVO 

 
Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

 

Celebrante: Olhai, ó Deus, esta vossa família, 

pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou 

em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer 

o suplício da cruz. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: 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. 


