
 

6º DIA DA FESTA PADROEIRA  29 DE JUNHO DE 2022 

SANTA MISSA DE SANTA MARIA, 

RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA 

 

Antífona da entrada 

Salve, Rainha de misericórdia, 

Mãe de Cristo gloriosa, 

consolação dos penitentes e esperança dos aflitos. 
 

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, 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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus de infinita 

misericórdia, concedei-nos, por intercessão 

da Virgem Maria, Mãe de misericórdia, 

que, experimentando vossa misericórdia na 

terra, mereçamos conseguir vossa glória no 

céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 

 

 
 



 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Ef 2,4-10 

Deus é rico em misericórdia. 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios – 

Irmãos: Deus é rico em misericórdia. Por 

causa do grande amor com que nos amou, 

quando estávamos mortos por causa das 

nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. 

É por graça que vós sois salvos! Deus nos 

ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos 

céus em virtude de nossa união com Jesus 

Cristo. Assim, pela bondade, que no 

demonstrou em Jesus Cristo, Deus qui 

mostrar, através dos séculos futuros, a 

incomparável riqueza da sua graça. Com 

efeito, é pela graça que sois salvos, mediante 

a fé. E isso não vem de vós; é dom de Deus! 

Não vem das obras, para que ninguém s 

orgulhe. Pois é ele quem nos fez; nós fomos 

criados em Jesus Cristo para as obras boas, 

que Deus preparou de antemão para que 

nós as praticássemos. – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 102 
 

R/. O amor do Senhor Deus 

por quem o teme 

 é de sempre e perdura para sempre. 
 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 

e todo o meu ser, seu santo nome! 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 

não te esqueças de nenhum de seus favores! 

R/. 
 

Pois ele te perdoa toda culpa, 

e cura toda a tua enfermidade; 

da sepultura ele salva a tua vida 

e te cerca de carinho e compaixão. 

R/. 
 

O Senhor realiza obras de justiça 

e garante o direito aos oprimidos; 

o Senhor é indulgente, é favorável, 

é paciente, é bondoso e compassivo. 

R/. 
 

Como um pai se compadece de seus filhos, 

o Senhor tem compaixão dos que o temem. 

E também sua justiça se estende 

por gerações até os filhos de seus filhos. 

R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Jo 19,25 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Salve, ó Mãe do Senhor, 

Rainha compassiva, 

consolo deste mundo, 

dos pobres esperança. R/. 
 

EVANGELHO • Lc 1,39-55 
Sua misericórdia se estende, 

de geração em geração, 
a todos os que o respeitam. 

 

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. 
 

aqueles dias, Maria partiu para a 

região montanhosa, dirigindo-se, 

apressadamente, a uma cidade da 

Judeia. Entrou na casa de Zacarias e 

cumprimentou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, a criança pulou 

no seu ventre e Isabel ficou cheia do 

Espírito Santo. Com um grande grito 

exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres 

e bendito é o fruto de teu ventre!” Como 

posso merecer que a mãe do meu Senhor 

me venha visitar? Logo que a tua saudação 

chegou aos meus ouvidos, a criança pulou 

de alegria no meu ventre. Bem-aventurada 

aquela que acreditou, porque será 

N 



 

cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. 

Então Maria disse: “A minha alma 

engrandece o Senhor, e o meu espírito s 

alegra em Deus, meu Salvador, porque 

olhou para a humildade de sua serva. 

Doravante todas as gerações me chamarão 

bem-aventurada, porque o Todo-poderoso 

fez grandes coisas em meu favor. O seu 

nome é santo, e sua misericórdia se 

estende, de geração em geração, a todos os 

que o temem. Ele mostrou a força de seu 

braço: dispersou os soberbos de coração. 

Derrubou do trono os poderosos e elevou 

os humildes. Encheu de bens os famintos, 

e despediu os ricos de mãos vazias. 

Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de 

sua misericórdia, conforme prometera aos 

nossos pais, em favor de Abraão e de sua 

descendência, para sempre”. – 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  

o Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que 

o 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: Aceitai, Senhor, os dons do 

vosso povo, e concedei-nos que, venerando 

a Virgem Maria, como Mãe de 

misericórdia, sejamos misericordiosos com 

nossos irmãos e mereçamos assim 

encontrar-vos indulgente para conosco. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO 
 

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, Pai santo, é nosso 

dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos 

glória, em todo o tempo e lugar, Senhor, Pai 

santo, Deus eterno e todo-poderoso, e ao 

celebrarmos a memória da Virgem Maria, 

engrandecer-vos com dignos louvores. Ela é 

a rainha clemente, que experimentou 

singularmente vossa misericórdia, e por isso 

acolhe a todos os que se refugiam junto dela, 

e os ouve quando clamam em sua tribulação. 

Ela é a Mãe de misericórdia, que sempre se 

inclina às preces de seus filhos para obter-

lhes benevolência e impetrar-lhes o perdão 

dos pecados. Ela é a servidora da piedade, 

que sem cessar roga por nós a seu Filho, para 

enriquecer nossa pobreza com sua graça. Por 

ele, a multidão dos anjos adora a vossa 

majestade, na eterna alegria de vossa 

presença. Pedimos que junteis com eles 

nossas vozes, numa só exultação, 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  Lc 1,49-50 

O Senhor fez em mim maravilhas: 

santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende 

de geração em geração 

sobre aqueles que o temem. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Restaurados pelo alimento 

celeste, dai-nos, Senhor, nós vos rogamos, 

exaltar sempre, com a Virgem Maria, a vossa 

misericórdia e experimentar a sua proteção, 

pois a proclamamos Rainha clemente para 

com os pecadores e misericordiosa para com 

os pobres. Por Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: 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. 

 


