
 

8º DIA DA FESTA PADROEIRA  1º DE JULHO DE 2022 

SANTA MISSA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA DE CANÁ 

Peregrinação do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e da 

Escola de Nazaré, e do Cerco Jericó e da Pastoral da Liturgia 

 

Antífona da entrada  Cf. Jo 2,1.11 

Celebrou-se um casamento em Caná da Galileia 

e, estava lá a Mãe de Jesus. 

Cristo mostrou a sua glória 

e seus discípulos creram nele. 
 

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 testamento mariano “Fazei o 

que ele vos disser”, cravado na fachada da 

Casa da Rainha e Padroeira de Mato 

Grosso do Sul Socorro, nós, vossos devotos 

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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 



 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Senhor, Pai santo, que na vossa 

admirável providência quisestes que a Santa 

Virgem Maria cooperasse nos mistérios da 

nossa salvação, concedei, nós vos pedimos, 

que obedientes às palavras da Mãe de Jesus, 

façamos o que vosso Filho nos mandou no 

Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Ex 9,3-8a. 

Faremos tudo o que o Senhor disse. 
 

Leitura do Livro do Êxodo – Naqueles dias,  

Moisés subiu ao encontro de Deus. O 

Senhor chamou-o do alto da montanha, e 

disse:  “Assim deverás falar à casa de Jacó  

anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que 

fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas 

de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se 

ouvirdes a minha voz e guardardes a minha 

aliança sereis para mim a porção escolhida 

dentre todos os povos, porque minha é toda 

a terra. E vós sereis para mim um reino de 

sacerdotes e uma nação santa. São estas as 

palavras que deverás dizer aos filhos de 

Israel”. Moisés voltou e, convocando os 

anciãos do povo, expôs tudo o que o 

Senhor lhe tinha mandado. E o povo todo 

respondeu a uma só voz: “Faremos tudo o 

que o Senhor disse”. – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL • Sl 118 
 

R/. Feliz o homem sem pecado 

em seu caminho,  

que na lei do Senhor Deus vai progredindo! 
 

Feliz o homem sem pecado 

 em seu caminho,  

que na lei do Senhor Deus vai progredindo!  

Feliz o homem que observa seus preceitos,  

e de todo o coração procura a Deus! R/. 
 

De todo o coração eu vos procuro,  

não deixeis que eu abandone a vossa lei!  

Conservei no coração vossas palavras,  

a fim de que eu não peque contra vós. R/. 
 

Ó Senhor, vós sois bendito para sempre;  

os vossos mandamentos ensinai-me!  

Seguindo vossa lei me rejubilo  

muito mais do que em todas as riquezas. R/. 
  

Eu quero meditar as vossas ordens,  

eu quero contemplar vossos caminhos!  

Minha alegria é fazer vossa vontade;  

eu não posso esquecer vossa palavra. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

cf. Lc 11,27 
 

R/. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

Feliz quem ouve e observa  

a palavra do Senhor;  

bem-aventurada e bendita é Maria,  

que plenamente realizou 

a vontade de Deus. R/. 
 

EVANGELHO • Jo 2,1-11 
Fazei tudo o que vos disser. 

 

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, houve um 

casamento em Caná da Galileia. A 

mãe de Jesus estava presente. 

Também Jesus e seus discípulos tinham 

sido convidados para o casamento. Como o 

vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse:  

“Eles não têm mais vinho”. Jesus 

respondeu-lhe: “Mulher, por que dizes isto 

N 



 

a mim? Minha hora ainda não chegou”. Sua 

mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei 

o que ele vos disser!”. Estavam seis talhas de 

pedra colocadas aí para a purificação que os 

judeus costumam fazer. Em cada uma delas 

cabiam mais ou menos cem litros. Jesus 

disse aos que estavam servindo: “Enchei as 

talhas de água!”. Encheram-nas até a boca. 

Jesus disse: “Agora tirai e levai ao mestre-

sala!”. E eles levaram. O mestre-sala 

experimentou a água, que se tinha 

transformado em vinho. Ele não sabia de 

onde vinha, mas os que estavam servindo 

sabiam, pois eram eles que tinham tirado a 

água. O mestre-sala chamou então o noivo 

lhe disse: “Todo mundo serve primeiro o 

vinho melhor e, quando os convidados já 

estão embriagados, serve o vinho menos 

bom. Mas tu guardaste o vinho bom até 

agora!” Este foi o início dos sinais de Jesus. 

Ele o realizou em Caná da Galileia e 

manifestou a sua glória, e seus discípulos 

creram nele.  – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

LADAINHA 
 

Celebrante: Roguemos, irmãos e irmãs, a 

Deus que, considerando a piedade de 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: Ó Deus, Pai de misericórdia, 

vosso Filho unigênito pregado na cruz nos 

deu a sua Mãe, a Virgem Maria, como nossa 

Mãe, concedei vos pedimos, que por sua 

cooperação de amor a vossa Igreja seja cada 

dia mais fecunda, exulte pela santidade de 



 

seus filhos e atraia ao seu seio as famílias de 

todos os povos. 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  

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: Recebei, Senhor, estes dons 

que alegremente vos apresentamos e 

transformai-os no Corpo e Sangue de Jesus 

Cristo, vosso Filho, que a pedido de sua 

Mãe, mudou a água em vinho e prenunciou 

a hora de sua paixão gloriosa. 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, ó Pai, Deus eterno 

e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos 

graças, é nossa salvação dar-vos glória, em 

todo tempo e lugar, ao celebrarmos a 

memória da gloriosa sempre Virgem Maria. 

Ela, solícita pelos esposos, roga ao Filho e 

manda aos serventes executar as ordens dele. 

As talhas se tingem de vinho e os convivas se 

alegram naquele banquete nupcial, que 

simboliza o que Cristo oferece cada dia à sua 

Igreja. Por esse sinal maravilhoso se anuncia 

os tempos messiânicos, se prediz a efusão do 

Espírito de santidade de antemão se assinala 

a hora misteriosa em que Cristo se adornará 

com a púrpura da paixão e dará sua vida na 

cruz pela Igreja, sua Esposa. Por ele, a 

multidão dos anjos adora vossa majestade 

alegrando-se eternamente na vossa presença. 

A eles pedimos, associeis as nossas vozes, 

para juntos cantarmos (dizermos) 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/. Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes 

pela cruz e ressurreição. 
 

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 

Bendita sejas tu, Virgem Maria, por ti, realizou teu 

Filho o primeiro dos seus milagres; 

por ti, o Esposo preparou o vinho para sua Esposa; 

por ti, os discípulos acreditaram no Mestre. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Senhor, que nos alimentastes 

nesta mesa santa com o Corpo e Sangue do 

vosso Filho, concedei-nos que seguindo o 

exemplo da Virgem Maria, e, aderindo a 

Cristo pela fé, comunguemos com as 

necessidades da Igreja, preparando, pela 

união dos corações a vinda do vosso Reino. 

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 de bondade, que pelo 

Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, 

vos enriqueça com sua bênção. R/. Amém. 
 

Celebrante: Seja-vos dado sentir sempre e 

por toda parte a proteção da Virgem, por 

quem recebestes o autor da vida. R/. Amém. 
 

Celebrante: E vós, que vos reunistes hoje 

para celebrar sua solenidade, possais colher 

a alegria espiritual e o prêmio eterno. 

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. 


