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Antífona da entrada  1Jo 3,17 

Quem possui bens deste mundo 

e vê seu irmão passar necessidades, 

e lhe fecha o coração, 

como estará nele o amor de Deus? 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

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: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 

nossas culpas para celebrarmos dignamente os 

santos mistérios. 
 

Senhor, que viestes salvar os corações 

arrependidos, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende 

piedade de nós. 

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: Ó Deus, que destes a todas as 

nações uma só origem e quisestes congrega-las 

numa só família, acedei no coração de todos o 

ardor da vossa caridade e o sincero desejo de 

um justo progresso; a fim de que os bens que 

concedeis a todos sirvam à promoção de cada 

um e, cessada toda discórdia, a equidade e a 

justiça se firmem na sociedade humana. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Is 32,15-18 

A paz será o fruto da justiça. 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías – Naqueles 

dias, será derramado sobre nós o Espírito do 

alto. Então, o deserto se tornará jardim e o 

jardim crescerá como o bosque; no deserto 

haverá lugar para a honestidade, a justiça terá o 

seu jardim; a paz será o fruto da justiça, e o 

cultivo da justiça produzirá tranquilidade e 

segurança permanente. O meu povo viverá 

num ambiente de paz, morando com confiança 

em lugares seguros – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 84(85) 
 

R/. O Senhor anunciará 

a paz para o seu povo. 
 

Quero ouvir o que o Senhor irá falar: 

é a paz que ele vai anunciar. 

Está perto a salvação dos que o temem, 

e a glória habitará em nossa terra. R/. 
 

A verdade e o amor se encontrarão, 

a justiça e a paz se abraçarão; 

da terra brotará a fidelidade, 

e a justiça olhará dos altos céus. R/. 
 

O Senhor nos dará tudo o que é bom, 

e a nossa terra nos dará suas colheitas; 

a justiça andará na sua frente 

e a salvação há de seguir os passos seus. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

1Cr 29,10b.11b 
 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Sois bendito, Senhor, Deus de Israel, 

pois, tudo é vosso: 

o que há no céu e sobre a terra! R/. 
 

EVANGELHO  Jo 15,9-12 

Este é o meu mandamento 

amai-vos uns aos outros, 

assim como eu vos amei. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Mateus. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: “Como meu Pai me 

amou, assim também eu vos amei. 

Permanecei no meu amor. Se 

guardardes os meus mandamentos, 

permanecereis no meu amor, assim como eu 

guardei os mandamentos do meu Pai e 

permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, 

para que minha alegria esteja em vós e a vossa 

alegria seja plena. Este é o meu mandamento: 

amai-vos uns aos outros, assim como eu vos 

amei – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

ORAÇÃO 

DOS FIÉIS 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, nesta oração 

pública e comum que agora iniciamos, 

ninguém rogue por si, nem só pelos seus, mas 

N 



 

roguemos todos ao Cristo Senhor por todo o 

povo. 

R/. Mãe do Perpétuo Socorro, 

intercedei por nós. 
 

1. Senhor, com o Papa Francisco vos 

pedimos para que todo batizado seja 

engajado na evangelização, disponível para a 

missão, através de um testemunho de vida 

que tenha o sabor do Evangelho, roguemos. 

R/. 
 

2. Pelos governantes estaduais, para que os 

conserve na fidelidade ao seu ministério diante 

do povo, roguemos. R/. 
 

3. Por todos os sul-mato-grossenses que sofrem 

pela doença ou solidão, que sejam 

reconfortados por nossa fraternidade, 

roguemos. R/.   
 

4. Senhor, com nossa Arquidiocese vos 

pedimos para que todos sejamos discípulos 

missionários, uma Igreja em saída, 

caminhando decididamente ao encontro das 

pessoas mais abandonadas, material e 

existencialmente, para nelas vos servimos 

mais e melhor, roguemos. 
 

Celebrante: Ouvi, ó Pai, as nossas preces e 

atendei com bondade as nossas súplicas. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

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: Escutai, ó Deus, as preces dos que 

clamam a vós e acolhei as oferendas da vossa 

Igreja; fazei que todos vos reconheçam como 

Pai, para que, superadas pelo amor todas as 

igualdades, possam todos em paz formar uma 

só família. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 

Jesus, caminho para o Pai 
 

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, Pai santo, Senhor do céu e da 

terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa 

Palavra criastes o universo e em vossa justiça 

tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos 

destes o vosso Filho como mediador. Ele nos 

dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir 

seus passos. Ele é o caminho que conduz para 

vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos 

enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em 

suma só família os homens e as mulheres, 

criados para a glória de vosso nome, redimidos 

pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo 

do vosso Espírito. Por essa razão, agora e 

sempre, nós nos unimos à multidão dos Anjos e 

dos Santos, 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/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 
 

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! 
 

Celebrante: Pela participação neste mistério, ó 

Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e 

concedei que nos tornemos semelhantes à 

imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 

unidade, em comunhão com o nosso Papa 

Francisco e o nosso Bispo Dimas, com todos os 

Bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso 

povo. 

R/. O vosso Espírito 

nos uma num só corpo! 
 

Celebrante: Fazei que todos os membros da 

Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais 

dos tempos e empenhem-se, de verdade, no 

serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e 

disponíveis para todos, para que possamos 

partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as 

esperanças, e andar juntos no caminho do vosso 

reino. 

R/. Caminhamos no amor e na alegria! 
 

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: 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 • Cf. Sl 103,13-15 

Senhor, vós saciais o mundo inteiro 

com os frutos da vossa criação: 

fazeis a terra produzir o pão, 

e o vinho que alegra o coração do homem. 
 

ORAÇÃO 

DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Alimentados, ó Deus, pelo mesmo 

pão com que restaurais continuamente a família 

humana, dai-nos haurir deste sacramento de 

unidade um amor puro e operante, a fim de 

colaborarmos no progresso dos povos, e, 

inspirados na caridade, realizar a justiça. Por 

Cristo, nosso Senhor.  

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO COM O 

ÍCONE DA PADROEIRA 

DE 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: Pela intercessão de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, Rainha e Padroeira do 

Mato Grosso do Sul, abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: A alegria do Senhor seja vossa força; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 

 


