
 

5º DIA DA FESTA PADROEIRA  28 DE JUNHO DE 2022 

SANTA MISSA NA MEMÓRIA DO 

BEM-AVENTURADO NICOLAU CHARNETSKYI, bispo, 

E SEUS COMPANHEIROS, mártires 

Peregrinação do Colégio Salesiano Dom Bosco 

e dos Missionários Leigos Redentoristas, Associações Leigas, 
Novas Comunidades e Carismas Religiosos 

 

Antífona da entrada 

Pelo amor de Cristo o sangue dos mártires 

foi derramado na terra. 

Por isso sua recompensa é eterna. 
 

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: No dia em que fazemos 

memória do martírio dos bem-aventurados 

missionários redentoristas Nicolau, Basílio, 

Zenão e Ivan, nós, devotos da Mãe do 

Perpétuo Socorro que peregrinam ao seu 

Santuário, 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 viestes, não para condenar, mas 

para perdoar, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador 

arrependido, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que muito perdoais a quem muito 

ama, 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: Deus onipotente e eterno, que 

salvastes a humanidade na cruz de Jesus 

Cristo, pelos méritos e pela intercessão dos 

bem-aventurados Nicolau, bispo, e 

companheiros mártires Basílio, Zenão e 

Ivan, concedei-nos perseverar com fé nas 

adversidades para gozar com eles a felicidade 

eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  1Jo 5,1-5 
Esta é a vitória que venceu o mundo: a nossa fé. 
 

Leitura da Primeira Carta de São João – 

Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o 

Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele 

que gerou alguém, amará também aquele 

que dele nasceu. Podemos saber que 

amamos os filhos de Deus, quando amamos 

a Deus e guardamos os seus mandamentos.  

Pois isto é amar a Deus: observar os seus 

mandamentos. E os seus mandamentos não 

são pesados, pois todo o que nasceu de Deus 

vence o mundo. E esta é a vitória que venceu 

o mundo: a nossa fé. Quem é o vencedor do 

mundo, senão aquele que crê que Jesus é o 

Filho de Deus? – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 30(31) 
 

R/. Em vossas mãos, Senhor, 

entrego o meu espírito. 
 

Sede uma rocha protetora para mim, 

um abrigo bem seguro que me salve! 

Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza; 

por vossa honra orientai-me e conduzi-me! 

R/. 
 

Em vossas mãos, Senhor, 

entrego o meu espírito, 

porque vós me salvareis, ó Deus fiel! 

Vosso amor me faz saltar de alegria, 

pois olhastes para as minhas aflições. 

R/. 
 

Eu entrego em vossas mãos o meu destino;  

libertai-me do inimigo e opressor! 

Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, 

e salvai-me pela vossa compaixão! 

R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

A vós, ó Deus, louvamos, 

a vós, Senhor, cantamos, 

vos louva o exército 

dos vossos santos Mártires! R/. 
 

EVANGELHO  Jo 12,24-26 
Se o grão de trigo morre, produzirá muito fruto. 
 

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, disse Jesus a seus 

discípulos: “Em verdade, em 

verdade vos digo: Se o grão de trigo 

que cai na terra não morre, ele continua só 

um grão de trigo; mas se morre, então 

produz muito fruto. Quem se apega à sua 

vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de 

sua vida neste mundo conservá-la-á para a 

vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-

me, e onde eu estou estará também o meu 

servo. Se alguém me serve, meu Pai o 

honrará”. – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

LADAINHA 
 

Celebrante: Roguemos, irmãos e irmãs, para 

que Deus inspire nossos pedidos e possa 

atender as nossas súplicas, confortados pela 

intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. 
 

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 nosso Deus, que 

cumulastes com os dons do Espírito Santo a 

santíssima Virgem, em oração com os 

Apóstolos. Concedei-nos por sua 

intercessão, que cheios do mesmo Espírito, 

perseveremos unidos na oração e levemos 

aos nossos irmãos o feliz anúncio da 

salvação. 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 seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

 

N 



 

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 Pai, ao comemorarmos por 

este sacrifício o martírio do bem-aventurado 

Nicolau e seus companheiros, tornai-nos 

dignos de anunciar a morte do vosso Filho, 

que não só exortou os mártires com a sua 

palavra, mas os fortaleceu com o seu 

exemplo. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DOS MÁRTIRES 
O testemunho do martírio 

 

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. Pelos 

mártires bem-aventurados Nicolau 

Charnetskyi e seus companheiros, que 

confessaram o vosso nome e derramaram 

seu sangue como Cristo, manifestais vosso 

admirável poder. Vossa misericórdia 

sustenta a fragilidade humana e nos dá 

coragem para sermos as testemunhas de 

Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 

Enquanto esperamos a glória eterna, com 

todos os vossos anjos e 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 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 

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: O Senhor nos comunicou o seu 

Espírito. Com a confiança e a liberdade de 

filhos, digamos juntos: 
 

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. Rm 8,3-39 

Nem a morte, nem a vida, 

nem criatura alguma 

nos poderá separar do amor de Cristo. 
 



 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Tendo participado da 

Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que, a 

exemplo dos mártires bem-aventurados 

Nicolau e seus companheiros, possamos 

trazer no coração os sinais do amor e da 

paixão do vosso Filho e saborear 

constantemente os frutos da vossa paz. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

CONSAGRAÇÃO À PADROEIRA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
 

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 

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: O Deus, que é nosso Pai e nos 

reuniu hoje para celebrar a festa dos bem-

aventurados Nicolau Charnetskyi e seus 

companheiros, vos abençoe, vos proteja do 

mal, e vos confirme na sua paz. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: O Cristo Senhor, que 

manifestou nos bem-aventurados Nicolau 

Charnetskyi e seus companheiros a força 

renovadora da Páscoa, vos torne 

testemunhas do seu Evangelho. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: O Espírito Santo, que nos bem-

aventurados Nicolau Charnetskyi e seus 

companheiros nos ofereceu um sinal de 

solidariedade fraterna, vos torne capazes de 

criar na Igreja uma verdadeira comunhão de 

fé e amor. 

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: Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 

 

 

 


