
 

SANTA MISSA DA 

VIGÍLIA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, apóstolos 
8º DIA DO NOVENÁRIO DA PADROEIRA • 3 DE JULHO DE 2021 

Intenção: pelos agentes da pastoral do Santuário 

Rainha dos apóstolos, fortalecei os batizados na vida comunitária! 
 

Antífona da entrada 

O apóstolo Pedro, 

e Paulo, o doutor das nações, 

nos ensinaram, Senhor, a vossa lei. 
 

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: 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 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: Senhor, nosso Deus, concedei-nos 

os auxílios necessários à salvação, pela 

intercessão dos Apóstolos São Pedro e São 

Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os 

primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor 



 

Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito 

Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA • At 3,1-10 
O que tenho, eu te dou: 

em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Naqueles dias, 

Pedro e João subiram ao Templo para a oração 

das três horas da tarde. Então trouxeram um 

homem, coxo de nascença, que costumavam 

colocar todos os dias na porta do Templo, 

chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas 

aos que entravam. Quando viu Pedro e João 

entrando no Templo, o homem pediu uma 

esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro 

disse: “Olha para nós!” O homem fitou neles o 

olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro 

então lhe disse: “Não tenho ouro nem prata, mas 

o que tenho eu te dou: em nome de Jesus Cristo, 

o Nazareno, levanta-te e anda!” E, pegando-lhe a 

mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, 

os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 

Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a 

andar. E entrou no templo junto com Pedro e 

João, andando, pulando e louvando a Deus. O 

povo todo viu o homem andando e louvando a 

Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que 

pedia esmolas, sentado na porta Formosa do 

Templo. E ficaram admirados e espantados com 

o que havia acontecido com ele – Palavra do 

Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 18A(19) 
 

R/. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. 
 

Os céus proclamam a glória do Senhor, 

e o firmamento, a obra de suas mãos; 

o dia ao dia transmite esta mensagem, 

a noite à noite publica esta notícia. R/. 
 

Não são discursos nem frases ou palavras, 

nem são vozes que possam ser ouvidas; 

seu som ressoa e se espalha em toda a terra, 

chega aos confins do universo a sua voz. R/. 
 

SEGUNDA LEITURA • Gl 1,11-20 
Deus me separou desde o ventre materno. 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas – 

Irmãos: Asseguro-vos que o evangelho pregado 

por mim não é conforme a critérios humanos. 

Com efeito, não o recebi nem aprendi de 

homem algum, mas por revelação de Jesus 

Cristo. Certamente ouvistes falar como foi 

outrora a minha conduta no judaísmo, com que 

excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus e 

como progredia no judaísmo mais do que muitos 

judeus de minha idade, mostrando-me 

extremamente zeloso das tradições paternas. 

Quando, porém, aquele que me separou desde 

o ventre materno e me chamou por sua graça se 

dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o 

pregasse entre os pagãos, não consultei carne 

nem sangue, nem subi, logo, a Jerusalém para 

estar com os que eram apóstolos antes de mim. 

Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, 

voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui 

a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 

quinze dias. E não estive com nenhum outro 

apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. 

Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus 

que não estou mentindo – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO 

AO EVANGELHO • Jo 21,17d 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Ó Senhor, tu sabes tudo, 

tu bem sabes que eu te amo! R/. 
 

EVANGELHO • Jo 21,15-19 
Apascenta os meus cordeiros. 

Apascenta as minhas ovelhas. 
 

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. 
 



 

esus se manifestou aos seus discípulos e, 

depois de comer com eles perguntou a 

Simão Pedro: “Simão, filho de João, tu me 

amas mais do que estes?” Pedro respondeu: 

“Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. Jesus 

disse: “Apascenta os meus cordeiros”. E disse de 

novo a Pedro: “Simão, filho de João, tu me 

amas?” Pedro disse: “Sim, Senhor, tu sabes que 

eu te amo”. Jesus lhe disse: “Apascenta as minhas 

ovelhas”. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: 

“Simão, filho de João, tu me amas?” Pedro ficou 

triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o 

amava. Respondeu: “Senhor, tu sabes tudo; tu 

sabes que eu te amo”. Jesus disse-lhe: “Apascenta 

as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te 

digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para 

onde querias. Quando fores  velho, estenderás as 

mãos e outro te cingirá e te levará para onde não 

queres ir”. Jesus disse isso, significando com que 

morte Pedro iria glorificar a Deus. E 

acrescentou: “Segue-me” – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

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. 
 

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 

J 



 

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, trazemos ao altar as nossas 

oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro 

e São Paulo; certos de que nada merecemos, só 

de vossa bondade esperamos a salvação. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO 
A dupla missão de Pedro e Paulo na Igreja 

 

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. Hoje, 

vós nos concedeis a alegria de festejar os 

Apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o 

primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja 

primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre 

e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho 

da Salvação. Por diferentes meios, os dois 

congregam a única família de Cristo e, unidos pela 

coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, 

igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram 

vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. 

Concedei-nos também a nós associar-nos 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 I 
 

 

Celebrante: Pai de misericórdia, a quem sobem 

nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus 

Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis 

✠ estas oferendas apresentadas ao vosso altar. 

R/. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: Nós as oferecemos pela vossa Igreja 

santa e católica: concedei-lhe paz e proteção, 

unindo-a num só corpo e governando-a por toda 

a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso 

servo o papa Francisco, por nosso bispo Dimas, 

seu auxiliar Mariano, e por todos os que guardam 

a fé que receberam dos apóstolos. 

R/. Conservai a vossa Igreja sempre unida! 
 

Celebrante: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 

e filhas e de todos os que circundam este altar, dos 

quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos 

servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício 

de louvor por si e por todos os seus, e elevam a 

vós as suas preces para alcançar o perdão de suas 

faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que 

esperam. 

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

Celebrante: Em comunhão com toda a Igreja, 

veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso 

Deus e Senhor Jesus Cristo; e também São José, 

esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: 

Pedro e Paulo, André (Tiago e João, Tomé, Tiago 

e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, 

Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, 

Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Comes e 

Damião), e todos os vossos santos. 

R/. Em comunhão com toda a Igreja aqui 

estamos! 
 

Celebrante: Recebei, ó Pai, com bondade, a 

oferenda dos vossos servos e de toda a vossa 

família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da 

condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 

Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas 

oferendas, 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: Na noite em que ia ser entregue, ele 

tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, 



 

ó Pai, deu graças e o partiu e de 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 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 libertastes pela cruz e ressurreição. 
 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre 

os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos 

servos, e também vosso povo santo, vos 

oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, 

o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e 

cálice da salvação. 

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

Celebrante: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 

recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão 

e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos 

que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao 

participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o 

Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas 

as graças e bênçãos do céu. 

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

Celebrante: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos 

e filhas que partiram desta vida, marcados com o 

sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram 

no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. 

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

Celebrante: E a todos nós pecadores, que 

confiamos na vossa imensa misericórdia, 

concedei, não por nossos méritos, mas por vossa 

bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: 

João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, 

Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e 

Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) 

e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor 

nosso. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

Celebrante: Por ele não cessais de criar e santificar 

estes bens e distribuí-los entre nós. 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 • Jo 21,15.17 

Simão, filho de João, 

tu me amas mais do que estes? 

Senhor, tu sabes tudo: 

tu sabes que eu te amo! 
 

ORAÇÃO 

DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 

após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 
 

Celebrante: Fortalecei, ó Deus, com o vosso 

sacramento, os fiéis que iluminastes com o 

ensinamento dos Apóstolos. 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 SOLENE 

DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

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: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, 

que vos deu por fundamento aquela fé 

proclamada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual 

se edifica toda a Igreja. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Ele, que vos instruiu pela incansável 

pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar 

também novos irmãos para o Cristo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Que a autoridade de Pedro e a 

pregação de Paulo, vos levem à pátria celeste, 

onde chegaram gloriosamente um pela cruz e 

outro pela espada. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E a todos vós, aqui reunidos, pela 

intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, Rainha dos Apóstolos 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. 


