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1º DIA DA FESTA PADROEIRA  24 DE JUNHO DE 2022 

SANTA MISSA NA SOLENIDADE 

DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Peregrinação do Apostolado da Oração 

e do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Antífona da entrada  Sl 32,11.19 

Eis os pensamentos do seu Coração, 

que permanecem ao longo das gerações: 

libertar da morte todos os homens 

e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. 
 

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 do 

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: No dia em que solenemente 

iniciamos a Quinta Festa da Padroeira de 

Mato Grosso do Sul, e celebrando o Sagrado 

Coração de vosso Filho, nós, devotos da Mãe 

do Perpétuo Socorro que peregrinam ao seu 

Santuário, de modo particular os membros 

do Apostolado da Oração e do Coral, 

poderemos receber o dom da Indulgência 

Plenária concedida pelo Santo Padre, o Papa 

Francisco, por ocasião do Ano Jubilar do 

Perpétuo Socorro. Arrependamo-nos dos 

nossos pecados, a fim de dispormo-nos a 

participar desta indulgência, reconhecendo-  

nos necessitados da misericórdia do Pai.  
 

Senhor, que oferecestes o vosso perdão a 

Pedro arrependido, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 

ladrão, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que acolheis toda pessoa que confia 

na vossa misericórdia, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha  
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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 no Coração do 

vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos 

concedestes infinitos tesouros de amor, fazei 

que ofereçamos uma justa reparação 

consagrando-lhe toda a nossa vida. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 

do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Ez 34,11-16 
Eu mesmo vou apascentar as minhas ovelhas 

e fazê-las repousar. 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel – Assim diz 

o Senhor Deus: “Vede! Eu mesmo vou 

procurar minhas ovelhas e tomar conta 

delas. Como o pastor toma conta do 

rebanho, de dia, quando se encontra no 

meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar 

de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos 

os lugares em que forem dispersadas num 

dia de nuvens e escuridão. Vou retirar 

minhas ovelhas do meio dos povos e 

recolhê-las do meio dos países para conduzi-

las à sua terra. Vou apascentar as ovelhas 

sobre os montes de Israel, nos vales dos 

riachos e em todas as regiões habitáveis do 

país. Vou apascentá-las em boas pastagens e 

nos altos montes de Israel estará o seu 

abrigo. Ali repousarão em prados 

verdejantes e pastarão em férteis pastagens 

sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou 

apascentar as minhas ovelhas e fazê-las 

repousar – oráculo do Senhor Deus. Vou 

procurar a ovelha perdida, reconduzir a 

extraviada, enfaixar a da perna quebrada, 

fortalecer a doente, e vigiar a ovelha gorda e  

forte. Vou apascentá-las conforme o direito”. 

 – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 22((23) 
 

R/. O Senhor é o pastor que me conduz; 

não me falta coisa alguma. 
 

O Senhor é o pastor que me conduz; 

não me falta coisa alguma. 

Pelos prados e campinas verdejantes 

ele me leva a descansar. 

Para as águas repousantes me encaminha, 

e restaura as minhas forças. R/. 
 

Ele me guia no caminho mais seguro, 

pela honra do seu nome. 

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; 
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com óleo vós ungis minha cabeça, 

e o meu cálice transborda. R/. 
 

Felicidade e todo bem hão de seguir-me, 

por toda a minha vida; 

e, na casa do Senhor, habitarei 

pelos tempos infinitos. R/. 
 

SEGUNDA LEITURA  Rm 5,5b-11 
Deus mostra seu amor para conosco. 

 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 

– Irmãos, o amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito que nos foi 

dado. Com efeito, quando éramos ainda 

fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no 

tempo marcado. Dificilmente alguém 

morrerá por um justo; por uma pessoa muito 

boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois 

bem, a prova de que Deus nos ama é que 

Cristo morreu por nós, quando éramos 

ainda pecadores. Muito mais agora, que já 

estamos justificados pelo sangue de Cristo, 

seremos salvos da ira por ele. Quando 

éramos inimigos de Deus, fomos 

reconciliados com ele pela morte do seu 

Filho; quanto mais agora, estando já 

reconciliados, seremos salvos por sua vida! 

Ainda mais: Nós nos gloriamos em Deus, 

por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele 

que, já desde o tempo presente, recebemos 

a reconciliação. – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Jo 10,14 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Eu sou o bom pastor. 

Conheço minhas ovelhas 

e elas me conhecem. R/. 
 

EVANGELHO  Lc 15,3-7 
Alegrai-vos comigo! 

Encontrei a minha ovelha que estava perdida! 
 

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 contou-lhes 

esta parábola: “Se um de vós tem 

cem ovelhas e perde uma, não deixa 

as noventa e nove no deserto, e vai atrás 

daquela que se perdeu, até encontrá-la? 

Quando a encontra, coloca-a nos ombros 

com alegria, e, chegando a casa, reúne os 

amigos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! 

Encontrei a minha ovelha que estava 

perdida!’ Eu vos digo: Assim haverá no céu 

mais alegria por um só pecador que se 

converte, do que por noventa e nove justos 

que não precisam de conversão”. – 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 
 

Celebrante: Roguemos, irmãos e irmãs, a 

Deus que, considerando a piedade do 

N 
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Sagrado Coração do seu Filho, o nosso 

Perpétuo Socorro, ouça compassivo os 

nossos pedidos, apoiados pela intercessão da 

Virgem Maria.  
 

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 de misericórdia, rogai por nós. 

Imaculada Conceição, rogai por nós. 

Saúde dos enfermos, rogai por nós. 

Refúgio dos pecadores, rogai por nós. 

Socorro dos migrantes, rogai por nós. 

Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 

Auxílio dos cristãos, rogai por nós. 

Rainha dos apóstolos, rogai por nós. 

Imaculada Conceição, rogai por nós. 

Coração livre, aberto e desapegado, 

rogai por nós. 

Jovem questionadora, rogai por nós. 

Amada de José, rogai por nós. 

Pedagoga da fé em Caná, rogai por nós. 

Firme junto à cruz, rogai por nós. 

Virgem do silêncio, rogai por nós. 

Modelo de vida, rogai por nós. 

Olhar misericordioso, rogai por nós. 

Ícone milagroso, rogai por nós. 

Janela do céu, rogai por nós. 

Estrela da salvação, rogai por nós. 

Nossa Senhora da Guia, 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. 

Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. 

Bênção dos redentoristas, rogai por nós. 

Rainha de Mato Grosso do Sul, 

rogai por nós. 
 

Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, ouvi-nos. 
 

Cristo, atendei-nos. 

Cristo, atendei-nos. 
 

Celebrante: Senhor, nós vos pedimos, 

interceda por nós a sempre Virgem Maria, 

que nos destes como Mãe do Perpétuo 

Socorro, para merecermos também nós 

participar da plenitude de vossa graça. 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 o 

sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora 

na caminhada rumo ao céu, 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: Considerai, ó Deus, o indizível 

amor do Coração do vosso amado Filho, 

para que nossas oferendas vos agradem e 

sirvam de reparação por nossas faltas. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade 

 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 
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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. Elevado na Cruz, entregou-se 

por nós com imenso amor. E de seu lado 

aberto pela lança fez jorrar, com a água e o 

sangue, os sacramentos da Igreja para que 

todos, atraídos ao seu Coração, pudessem 

beber, com perene alegria, na fonte 

salvadora. 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! 
 

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/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 
 

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  
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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. 

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 

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  Jo 7,37-38 

Diz o Senhor: Se alguém tiver sede, 

venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, 

brotarão rios de água viva. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Ó Deus, que este sacramento da 

caridade nos inflame em vosso amor e, 

sempre voltados para o vosso Filho, 

aprendamos a reconhece-lo em cada irmão. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

CONSAGRAÇÃO À PADROEIRA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
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Ó Mãe do Perpétuo Socorro, que no vosso 

Ícone milagroso, especialmente venerado 

pelos devotos de 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 de 

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 DO 

TEMPO COMUM IV 

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: Que o Deus de toda consolação 

disponha na sua paz os vossos dias e vos 

conceda as suas bênçãos. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Sempre vos liberte de todos os 

perigos e confirme os vossos corações em 

seu amor. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E assim, ricos em esperança, fé 

e caridade, possais viver praticando o bem e 

chegar felizes à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Pela intercessão de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, Rainha e 

Padroeira de 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. 


