
 

SANTA MISSA NA MEMÓRIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

7 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Antífona da entrada  Lc 1,28.42 

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 

Bendita sois vós entre as mulheres, 

e bendito é o fruto do vosso ventre. 
 

RITOS INICIAIS 
 

 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Irmãos eleitos segundo a 

presciência de Deus Pai, pela santificação o 

Espírito para obedecer a Jesus Cristo e 

participar da bênção da aspersão do seu 

sangue, graça e paz vos sejam concedidas 

abundantemente. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: O Senhor disse: “Quem dentre 

vós estiver sem pecado, atire a primeira 

pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e 

perdoemo-nos mutuamente do fundo do 

coração. 
 

Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 

graça, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que vos tornastes pobre para nos 

enriquecer, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que viestes para fazer de nós vosso 

povo santo, 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: Derramai, ó Deus, a vossa graça 

em nossos corações, para que, conhecendo, 

pela mensagem do Anjo, a encarnação do 

Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua 

paixão e cruz, à glória da ressurreição pela 

intercessão da Virgem Maria. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  At 1,12-14 

Todos eles perseveravam na oração em comum, 



 

com Maria, a Mãe de Jesus. 
 

Leitura dos Atos dos Apóstolos – Depois que 

Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram 

para Jerusalém, vindo do monte das 

Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais 

ou menos um quilômetro. Entraram na 

cidade e subiram para a sala de cima, onde 

costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago 

e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e 

Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota 

e Judas, filho de Tiago. Todos eles 

perseveravam na oração em comum, junto 

com algumas mulheres, entre as quais Maria, 

mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Lc 1 
 

R/. O Poderoso fez por mim maravilhas, 

e Santo é o seu nome. 
 

A minh’alma engrandece ao Senhor, 

e se alegrou o meu espírito em Deus, 

meu Salvador, R/. 
 

pois, ele viu a pequenez de sua serva, 

desde agora as gerações 

hão de chamar-me de bendita. 

O Poderoso fez por mim maravilhas 

e Santo é o seu nome! R/. 
 

Seu amor, de geração em geração, 

chega a todos que o respeitam. 

Demonstrou o poder de seu braço, dispersou 

os orgulhosos. R/. 
 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

e os humildes exaltou. 

De bens saciou os famintos 

e despediu, sem nada, os ricos. R/. 
 

Acolheu Israel, seu servidor, 

fiel ao seu amor, 

como havia prometido aos nossos pais, 

em favor de Abraão e de seus filhos, 

para sempre. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Cf. Lc 1,28 
 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Maria, alegra-te, ó cheia de graça, 

o Senhor é contigo; 

és bendita entre todas as mulheres da terra! 

R/. 
 

EVANGELHO • Lc 1,26-38 

Eis que conceberás e darás à luz um filho. 
 

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, o anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia, chamada Nazaré, a uma 

virgem, prometida em casamento a um 

homem chamado José. Ele era descendente 

de Davi e o nome da Virgem era Maria. O 

anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-

te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” 

Maria ficou perturbada com estas palavras e 

começou a pensar qual seria o significado da 

saudação. O anjo, então, disse-lhe: “Não 

tenhas medo, Maria, porque encontraste 

graça diante de Deus. Eis que conceberás e 

darás à luz um filho, a quem porás o nome 

de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho 

do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 

trono de seu pai Davi. Ele reinará para 

sempre sobre os descendentes de Jacó, e o 

seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao 

anjo: “Como acontecerá isso, se eu não 

conheço homem algum?” O anjo respondeu: 

“O Espírito virá sobre ti, e o poder do 

Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por 

isso, o menino que vai nascer será chamado 

Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua 

parenta, concebeu um filho na velhice. Este 

N 



 

já é o sexto mês daquela que era considerada 

estéril, porque para Deus nada é impossível”. 

Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do 

Senhor; faça-se em mim segundo a tua 

palavra!” E o anjo retirou-se – Palavra da 

Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

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: Fazei, ó Deus, que a nossa vida 

corresponda às nossas oferendas, e dai-nos 

contemplar de tal modo os mistérios do 

vosso Filho, que mereçamos alcançar as suas 

promessas. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DA VIRGEM MARIA, II 

A Igreja com as palavras de Maria 

entoa louvores a Deus 
 

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, proclamando as 

vossas maravilhas na perfeição de todos os 

santos. Celebrando a memória da Virgem 

Maria, proclamamos ainda mais a vossa 

bondade, inspirando-nos no mesmo hino que 

ela cantou em vosso louvor. Na verdade, 

fizestes grandes coisas por toda a terra e 

estendestes a vossa misericórdia a todas as 

gerações, quando, olhando a humildade de 

vossa Serva, nos destes, por ela, o Salvador da 

humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor 

nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos 

santos se alegra eternamente na vossa 

presença, 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 II 
 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 

e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, 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: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, 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 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/. Todas as vezes que comemos deste pão 

e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, 

enquanto esperamos a vossa vinda! 
 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa 

presença e vos servir. 

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

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 

sejamos reunidos pelo  

Espírito Santo num só corpo. 

R/. Fazei de nós 

um só corpo e um só espírito! 
 

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 

Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: 

que ela cresça na caridade com o papa 

Francisco, com o nosso bispo Dimas, seu 

auxiliar Mariano, e todos os ministros do 

vosso povo. 

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

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta 

vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa 

face. 

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

Celebrante: Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar da 

vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de 

Deus, com São José, seu esposo, com os 

santos Apóstolos e todos os que neste mundo 

vos serviram, a fim de vos louvarmos e 

glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

Celebrante: 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. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Guiados pelo Espírito de Jesus e 

iluminados pela sabedoria do Evangelho, 

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: Eu sou o Pão vivo, que desceu do 

céu: se alguém come deste Pão, viverá 

eternamente. 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 • Lc 1,31 

O Anjo disse a Maria: 

Vais conceber e dar à luz um filho, 

e lhe porás o nome de Jesus! 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Senhor, nosso Deus, anunciamos 

neste sacramento a morte e a ressurreição do 

vosso Filho, pedindo-vos que nos associeis às 

duas dores, para merecermos participar 

também das suas alegrias e glórias. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue do Redentor. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar, 

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  
 

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 
 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 
 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento, nos deixastes o 

memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar 

com tão grande amor o mistério do vosso 

Corpo e do vosso Sangue, que possamos 

colher continuamente os frutos da vossa 

redenção. Vós que viveis e reinais para 

sempre. 

R/. Amém. 
 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Receba a bênção do Santíssimo 

e trace o sinal da cruz. 
 

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2021 

DIANTE DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão 

de amor, compaixão e missão. Nós te 

suplicamos: Derrama a luz da tua esperança 

sobre a humanidade que padece a solidão, a 

pobreza, a injustiça, agravadas pela 

pandemia. Concede-nos a coragem para 

testemunhar, com ousadia profética e crendo 

que ninguém se salva sozinho, tudo o que 

vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário 

do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, 

protetor da família, inspirem-nos a sermos 

missionários da compaixão e da esperança. 

Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Ide em paz, e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


