
 

SANTA MISSA NA SOLENIDADE 

DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, 

titular da igreja e padroeira estadual 
2º DIA DO NOVENÁRIO DA PADROEIRA • 26 DE JUNHO DE 2021 

Intenção: pelas famílias dos devotos 

Rainha da família, sustentai na santidade nossos lares! 

 

Antífona da entrada • Liturgia Siríaca 

Debaixo de vosso manto protegei-nos de todos os perigos, 

ó Mãe de Deus. Sois nosso refúgio, nossa grande esperança. 

Quebrai e reduzi a nada os que nos prejudicam por causa 

de nossos pecados. Conduzi-nos ao porto da salvação, 

que sois vós mesma, ó Santíssima. 
 

RITOS INICIAIS 
 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

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: No dia em que celebramos a vitória de 

Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 

somos convidados a morrer para o pecado e 

ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 

necessitados da misericórdia do Pai. 

Senhor, que vistes salvar os corações arrependidos, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 

Cristo, que vistes chamar os pecadores. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 

Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende 

piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha compaixão 

de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 

vida eterna. 

R/. Amém. 
 

HINO 
 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens 

por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 

nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa 

imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 

Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 

Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa 

súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade 

nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o 

Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória 

de Deus Pai. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, que nos destes 

como Mãe sempre pronta para nos socorrer vossa 

própria Mãe, Maria, cuja imagem insigne 

veneramos, fazei que implorando assiduamente 

sua maternal proteção, mereçamos gozar sempre 

do fruto de vossa redenção. Vós que sois Deus com 

o Pai, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

  



 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA • Is 7,10-17 

Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, 

e lhe porá o nome de Emanuel. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – O Senhor 

continuou a falar com Acaz, dizendo: “Pede ao 

Senhor teu Deus que te faça um sinal, quer 

provenha da profundeza da terra, quer venha das 

alturas do céu”. Mas Acaz respondeu: “Não pedirei 

nem tentarei o Senhor”. Disse o profeta: “Ouvi, 

então, vós, casa de Davi: será que achais pouco 

incomodar os homens; e passais a incomodar até o 

meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará 

um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à 

luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel; ele 

se alimentará de manteiga e de mel até quando 

aprender a fugir do mal e procurar o bem. Porque 

antes de a criança aprender a fugir do mal e a 

procurar o bem, será devastada a terra dos dois reis 

que tu temes: sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa 

de teu pai o Senhor trará dias como não tinha 

acontecido desde a época da separação de Efraim 

e Judá: ele trará o rei dos assírios” – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 70 
 

R/. Socorrei-me, Senhor, em minhas angústias. 
 

Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: 

que eu não seja envergonhado para sempre! 

Porque sois justo, defendei-me e libertai-me! 

Escutai minha voz, vinde salvar-me! R/. 
 

Sede uma rocha protetora para mim, 

um abrigo bem seguro que me salve! 

Porque sois minha força e meu amparo. R/. 
 

Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, 

porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, 

em vós confio desde minha juventude! R/. 
 

Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus! 

Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me! R/. 
 

SEGUNDA LEITURA • Ap 12,1-6.10 

Apareceu no céu um grande sinal. 
 

Leitura do Apocalipse de São João – Apareceu no 

céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, 

tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa 

de doze estrelas. Estava grávida e gritava em dores 

de parto, atormentada para dar à luz. Então 

apareceu outro sinal no céu: um grande Dragão, 

cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e, 

sobre as cabeças, sete coroas. Com a cauda varria a 

terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a 

terra. O Dragão parou diante da Mulher que estava 

para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo 

que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que 

veio para governar todas as nações com cetro de 

ferro. Mas o Filho foi levado para junto de Deus e 

de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde 

Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí 

fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta 

dias. Ouvi, então, uma voz forte no céu 

proclamando: “Agora realizou-se a salvação, a 

força e a realeza de nosso Deus e o poder de seu 

Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos 

irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de 

nosso Deus”. – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO • Jo 19,25 
 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Junto à cruz de Jesus estava de pé sua Mãe. 

E Jesus disse: “Eis aí tua mãe”. R/. 
 

EVANGELHO • Jo 19,25-27 

Eis aí teu filho! Eis aí tua mãe! 
 

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. 

aquela tarde, perto da cruz de Jesus 

estavam de pé sua mãe, a irmã de sua 

mãe, Maria de Cléofas, e Maria 

Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o 

discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este 

é o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Esta é a 

tua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a 

acolheu consigo – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

N 



 

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 
 

Senhor, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
 

Cristo, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 
 

Senhor, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 
 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 

Mãe da divina graça, rogai por nós. 

Mãe da esperança, rogai por nós. 

Mão da misericórdia, rogai por nós. 

Causa da nossa alegria, rogai por nós. 

Saúde dos enfermos, rogai por nós. 

Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 

Rainha dos apóstolos, rogai por nós. 

Rainha da família, rogai por nós. 
 

Filha amada do Pai eterno, rogai por nós. 

Mãe admirável de Deus Filho, rogai por nós. 

Esposa fiel do Espírito Santo, rogai por nós. 

Imaculada Conceição, rogai por nós. 
 

Mãe da Igreja, rogai por nós. 

Mãe dos discípulos do Redentor, rogai por nós. 

Mãe dos filhos de Santo Afonso, rogai por nós. 

Mãe dos sul-mato-grossenses, rogai por nós. 

Virgem do silêncio, rogai por nós. 

Modelo de vida, rogai por nós. 

Olhar misericordioso, rogai por nós. 

Refúgio dos pecadores, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Guia, rogai por nós. 
 

Ícone milagroso, rogai por nós. 

Janela do céu, rogai por nós. 

Estrela da salvação, rogai por nós. 

Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. 

Bênção dos redentoristas, rogai por nós. 

Rainha do Mato Grosso do Sul, rogai por nós. 
 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, ouvi-nos. 
 

Cristo, atendei-nos. 

Cristo, atendei-nos. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social do Santuário Estadual. 
 

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: Pela vossa misericórdia e pela 

intercessão da Bem-aventurada Virgem e Mãe 

Maria, para que esta oferta, Senhor, sirva de 

proveito para a nossa perpétua e presente paz e 

prosperidade. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DE NOSSA SENHORA 

Missal Redentorista 
 

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, e na festa do Perpétuo Socorro de Maria, 

sempre Virgem, celebrar vossos louvores. À sombra 

do Espírito Santo, ela concebeu vosso Filho único e, 

permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, 

Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam 

vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. 

Concedei-nos também a nós associar-nos a 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 III 



 

Celebrante: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 

universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 

louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 

Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 

vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 

reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 

parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. 

R/. Santificai e reuni o vosso povo! 
 

Celebrante: Por isso, nós vos suplicamos: santificai 

pelo Espírito Santo as oferendas que vos 

apresentamos para serem consagradas, a fim de que 

se tornem o Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, 

vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou 

celebrar este mistério. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: Na noite em que ia ser entregue, 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, e 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/. Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. 
 

Celebrante: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 

vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 

gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e 

enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 

oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida 

e santidade. 

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

Celebrante: Olhai com bondade a oferenda da vossa 

Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 

convosco e concedei que, alimentando-nos com o 

Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 

do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só  

corpo e um só espírito. 

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

Celebrante: Que ele faça de nós uma oferenda 

perfeita para alcançarmos a vida eterna com os 

vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 

José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e 

todos os santos, que não cessam de interceder por 

nós na vossa presença. 

R/. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
 

Celebrante: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 

este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e 

a salvação ao mundo inteiro.  Confirmai na fé e na 

caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 

mundo: o vosso servo o papa Francisco, o nosso 

bispo Dimas, seu auxiliar Mariano, com os bispos 

do mundo inteiro, o clero e todo o povo que 

conquistastes. 

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

Celebrante: Atendei as preces da vossa família, que 

está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 

misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos 

pelo mundo inteiro. 

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

Celebrante: Acolhei com bondade no vosso reino os 

nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 

todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 

eles, esperamos também nós os saciar eternamente 

da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. 

R/. A todos saciai com vossa glória! 
 

Celebrante: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 

graça. 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. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

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). 
 

Antífona da comunhão 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores 

agora e na hora de nossa morte. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Nós vos pedimos, Senhor: ajude-nos a 

santa intercessão da imaculada e sempre Virgem 

Maria, vossa Mãe, para que ela, por sua piedade, 

torne unidos aqueles que cumulou com seus 

perpétuos benefícios, livrando-os de todos os 

perigos. Vós que viveis e reinais para sempre.  

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 COM O ÍCONE DA PADROEIRA 

DO MATO GROSSO DO SUL 

ÀS FAMÍLIA DOS DEVOTOS 
 

♪ Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, 

penhor seguro do sumo bem! ♫ 
 

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 dos 

devotos; 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 

verdadeira Igreja doméstica. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E a todos vós, aqui reunidos, pela 

intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, a Rainha da família e do Mato Grosso do 

Sul, 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. 


