
 

SANTA MISSA PELOS FIÉIS DEFUNTOS 
7º DIA DO NOVENÁRIO DA PADROEIRA • 2 DE JUlHO DE 2021 

Intenção: pelas vítimas da Covid-19 

Mãe da esperança, acolhei em seus abraços os que morreram sozinhos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antífona da entrada • Jo 3,16 

Deus amou tanto o mundo, 

que lhe deu o seu próprio Filho: 

quem nele crê não perece, 

mas possui a vida eterna. 
 

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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Nós vos recomendamos, ó Deus, os 

vossos filhos e filhas vítimas da Covid-19, a fim de 

que, mortos para esta vida, vivam para vós, e sejam, 

possa misericórdia, apagadas as faltas que em sua 

fraqueza cometeram. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA • Sb 3,1-6.9 

Foram aceitos como ofertas de holocausto. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – A vida dos 

justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento 

os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter 

morrido; sua saída do mundo foi considerada uma 

desgraça, e sua partida do meio de nós, uma 

destruição; mas eles estão em paz. Aos olhos dos 

homens parecem ter sido castigados, mas sua 

esperança é cheia de imortalidade; tendo sofrido 

leves correções, serão cumulados de grandes bens, 

porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de 

si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e 

aceitou-os como ofertas de holocausto. Os que 

nele confiam compreenderão a verdade, e os que 

perseveram no amor ficarão junto dele, porque a 

graça e a misericórdia são para seus eleitos – 

Palavra do Senhor. 

 



 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 22(23) 
 

R/. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 

 nenhum mal eu temerei. 
 

O Senhor é o pastor que me conduz; 

não me falta coisa alguma. 

Pelos prados e campinas verdejantes 

ele me leva a descansar. R/. 
 

Para as águas repousantes me encaminha, 

e restaura as minhas forças. 

Ele me guia no caminho mais seguro, 

pela honra do seu nome. R/. 
 

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 

nenhum mal eu temerei. 

Estais comigo com bastão e com cajado; 

eles me dão a segurança! R/. 
 

Preparais à minha frente uma mesa, 

bem à vista do inimigo; 

com óleo vós ungis minha cabeça; 

e o meu cálice transborda. R/. 
 

Felicidade e todo bem hão se seguir-me, 

por toda a minha vida; 

e, na casa do Senhor, habitarei 

pelos tempos infinitos. R/. 
 

SEGUNDA LEITURA • Rm 8,31b-35.37-39 

Quem nos separará do amor de Cristo? 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos – 

Irmãos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

Deus que não poupou seu próprio filho, mas o 

entregou por todos nós, como não nos daria tudo 

junto com ele? Quem acusará os escolhidos de 

Deus? Deus, que os declara justos? Quem 

condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, 

que ressuscitou, e está, à direita de Deus, 

intercedendo por nós? Quem nos separará do 

amor de Cristo? Tribulação? Angústia? 

Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? 

Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores, 

graças àquele que nos amou! Tenho a certeza que 

nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 

poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, 

nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a 

profundeza, nem outra criatura qualquer será 

capaz de nos separar do amor de Deus por nós, 

manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Jo 11,25a.26 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Eu sou a ressurreição, 

eu sou a vida, eu sou; 

não morrerá para sempre 

quem crê em mim, seu Senhor! R/. 
 

EVANGELHO • Jo 11,21-27 

Eu sou a ressurreição e a vida. 
 

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. 
 

aquele tempo, Marta disse a Jesus: 

“Senhor, se tivesses estado aqui, meu 

irmão não teria morrido. Mas mesmo 

assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te 

concederá”. Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão 

ressuscitará”. Disse Marta: “Eu sei que ele 

ressuscitará na ressurreição, no último dia”. Então 

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 

crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo 

aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. 

Crês isto?” Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio 

firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, 

que devia vir ao mundo” – 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. 
 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 

N 



 

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: Sede propício, ó Deus, para com  

vossos filhos e filhas vítimas da Covid-19 em favor 

dos quais vos oferecemos este sacrifício de 

reparação; e porque vos foram fiéis durante a vida, 

recebam agora a recompensa eterna. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DOS FIÉIS DEFUNTOS, I 

A esperança da ressurreição em Cristo 
 

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. Nele brilhou 

para nós a esperança da feliz ressurreição. E, aos que 

a certeza da morte entristece, a promessa da 

imortalidade consola. Senhor, para os que creem 

em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E, 

desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, 

um corpo imperecível. E, enquanto esperamos a 

realização de vossas promessas, com os anjos e com 

todos os santos, nós vos aclamamos, 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/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 
 

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: Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas 

vítimas da Covid-19 que chamastes deste mundo à 

vossa presença. Concedei-lhes que, tendo 

participado da morte de Cristo pelo batismo, 

participem igualmente da sua ressurreição, no dia 

em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso 

pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. 

R/. Concedei-lhes a graça 

de contemplar a vossa face! 
 

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 saciar-nos eternamente 

da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos 

nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, 

seremos para sempre semelhantes a vós e 

cantaremos sem cessar os vossos louvores 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: 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 • Fl 3,20-21 

Esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo; 

ele transformará o nosso corpo mortal 

num corpo glorioso como o seu. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Concedei, ó Deus onipotente, que 

vossos filhos e filhas vítimas da Covid-19, pela força 

do sacramento que celebramos, participem da 

alegria eterna na companhia dos justos. 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 DA CELEBRAÇÃO 

DOS FIÉIS DEFUNTOS 

COM O ÍCONE DA PADROEIRA 

DO MATO GROSSO DO SUL 
 

♪ 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: O Deus de toda consolação vos dê a 

sua bênção, ele que na sua bondade criou o ser 

humano e deu aos que creem em seu Filho 

ressuscitado a esperança da ressurreição. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Deus nos conceda o perdão dos 

pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz 

eterna. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E todos nós, crendo que Cristo 

ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente 

com ele. 

R/. Amém. 

 

Celebrante: E a todos vós, aqui reunidos, pela 

intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, a Mãe da esperança e Rainha do Mato 

Grosso do Sul, abençoe-vos Deus todo poderoso, 

Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: A alegria do Senhor seja a vossa força; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


