
 

SANTA MISSA PELOS DOENTES 
5º DIA DO NOVENÁRIO DA PADROEIRA • 29 DE JUNHO DE 2021 

Intenção: pelos enfermos 

Saúde dos enfermos, ouvi o nosso clamor! 

 

Antífona da entrada • Cf. Is 53,4 

Na verdade o Senhor tomou sobre si nossas fraquezas, 

ele próprio suportou as nossas dores. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, 

e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 

convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: O Senhor Jesus, que nos convida à 

mesa da Palavra e da Eucaristia nos chama à 

conversão. Reconheçamos ser pecadores e 

invoquemos com confiança a misericórdia do 

Pai. 
 

Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende 

piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 

Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. 

 

R/. Cristo, tente piedade nós. 

Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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: Ó Deus, quisestes que o vosso Filho 

único suportasse as nossas dores para mostrar o 

valor da fraqueza e do sofrimento humano. 

Escutai benigno as nossas preces por nossos 

irmãos e irmãs doentes, e dai aos oprimidos 

pelas dores, enfermidades e outro males, 

sentirem-se bem-aventurados segundo o 

Evangelho e unidos ao Cristo que sofreu pela 

salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 



 

PRIMEIRA LEITURA • Is 53,1-5.10-11 
A verdade é que ele tomava sobre si 

as nossas enfermidades. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Quem de 

nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi 

dado reconhecer a força do Senhor? Diante do 

Senhor ele cresceu como renovo de planta ou 

como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem 

atrativo para o olharmos, não tinha aparência que 

nos agradasse. Era desprezado como o último 

dos mortais, homem coberto de dores, cheio de 

sofrimentos; passando por ele, tapávamos o 

rosto; tão desprezível era, não fazíamos caso 

dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas 

enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores; 

e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado 

por Deus e humilhado! Mas ele foi ferido por 

causa de nossos pecados, esmagado por causa de 

nossos crimes; a punição a ele imposta era o 

preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da 

nossa cura. O Senhor quis macerá-lo com 

sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, 

ele terá descendência duradoura, e fará cumprir 

com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de 

sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita.  

Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros homens, 

carregando sobre si suas culpas – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 101(102) 
 

R/. Senhor, escutai minha oração 

e chegue até vós o meu clamor! 
 

Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, 

e chegue até vós o meu clamor! 

De mim não oculteis a vossa face 

no dia em que estou angustiado! 

Inclinai o vosso ouvido para mim, 

ao invocar-vos atendei-me sem demora! 
 

Ele abateu as minhas forças no caminho 

e encurtou a duração da minha vida. 

Agora eu vos suplico, ó meu Deus; 

não me leveis já na metade dos meus dias,  

vós, cujos anos são eternos, ó Senhor. R/. 
 

Para as futuras gerações se escrava isto, 

e um povo novo a ser criado louve a Deus. 

Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, 

e o Senhor olhou a terra do alto céu, 

para os gemidos dos cativos escutar 

e da morte libertar os condenados. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Cl 1,24b 
 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Eu completo em minha carne 

o que falta aos sofrimentos 

de Cristo por seu corpo, que é a sua Igreja. R/. 
 

EVANGELHO • Lc 22,39-43 
Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua! 

 

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. 
 

aquele tempo, Jesus saiu do Cenáculo e, 

como de costume, foi para o monte das 

Oliveiras. Os discípulos o 

acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes 

disse: “Orai para não entrardes em tentação”. 

Então afastou-se a uma certa distância e, de 

joelhos, começou a rezar: “Pai, se queres, afasta 

de mim este cálice; contudo, não seja feita a 

minha vontade, mas a tua!” Apareceu-lhe um 

anjo do céu, que o confortava – Palavra da 

Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

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. 
 

N 



 

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: Ó Deus, de quem depende a nossa 

vida, acolhei estas preces e oferendas por nossos 

irmãos e irmãs enfermos para que nos possamos 

alegrar com a cura daqueles que nos inspiram 

tantos cuidados. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 
Jesus que passa fazendo o bem 

 

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 lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 

nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor 

e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de 

misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos 

doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos 

perseguidos e marginalizados. Com a vida e a 

palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais 

de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com 

todos os Anjos e Santos, nos vos louvamos e 

bendizemos, e proclamamos o hino de 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! 
 

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 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, 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! 
 

Celebrantes: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja 

à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 

nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Dimas, com 

todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o 

povo que conquistastes. 

R/. Confirmai o vosso povo na unidade! 
 

Celebrante: Dai-nos olhos para ver as 

necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos 

e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para 

confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, 

a exemplo de Cristo e seguindo o seu 

mandamento, nos empenhemos lealmente no 

serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da 

verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para 

que toda a humanidade se abra à esperança de um 

mundo novo. 

R/. Ajudai-nos a criar um mundo novo! 
 

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, 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: Rezemos, com amor e confiança, a 

oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 
 

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 o 

Banquete nupcial do Cordeiro. 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 • Cl 1,24 

Completo em minha carne 

o que falta à paixão do Cristo 

pelo seu corpo que é a Igreja. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Ó Deus, único apoio da fraqueza 

humana, mostrai o vosso poder em nossos 

doentes, afim de que, restabelecidos por vossa 

misericórdia, possam frequentar de novo a vossa 

Igreja. 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 COM O 

ÍCONE DA PADROEIRA 

DO MATO GROSSO DO SUL 

AOS ENFERMOS 
 

♪ 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: Senhor, nosso Deus, que enviastes o 

vosso Filho ao mundo para carregar as nossas 

enfermidades e levar sobre si as nossas dores, 

nós vos suplicamos pelos vossos filhos enfermos, 

para que, com a paciência fortalecida e a 

esperança renovada, superem a doença por vossa 

bênção e voltem a gozar saúde por vossa ajuda. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E a todos vós, aqui reunidos, pela 

intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, a Saúde dos enfermos e Rainha do 

Mato Grosso do Sul, abençoe-vos Deus todo 

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: A alegra do Senhor seja a vossa força; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


