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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL † 

 

Trindade, 30 de março de 2021.  

Cor Litúrgica: roxa   

Terça-feira Santa  

 

Para a sacristia 

Orações do dia: 233 

Prefácio: 420 

Oração Eucarística: 478  

 

Novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 

06h55 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs bom dia! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos a você que 

a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai Eterno, 

TV Rede Vida e Rádio Trindade FM sejam todos acolhidos pelo 

amor misericordioso do Pai. Hoje rezamos a Missa e novena em 

louvor a Mãe do Perpétuo Socorro.   

 

19h30 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs boa noite! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos você que a 

partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai Eterno, 

sejam todos acolhidos pelo amor misericordioso do Pai. Hoje 

rezamos a Missa e novena em louvor a Mãe do Perpétuo Socorro.   
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_____________________________________________________  

                         † NOVENA EM LOUVOR A NOSSA† 

† SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO† 

Animador: Estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o 

plano de Deus, em Maria, tudo se refere a Cristo e tudo depende 

dele. Toda a sua existência é uma plena comunhão com seu Filho. 

Sua missão é trazer-nos o Cristo, facilitando nosso encontro com 

Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa 

Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Iniciemos a nossa 

Novena cantando. 

 

Coral: Cântico: por nós rogai ao Bom Jesus *que nos salvou por 

sua Cruz. *por nós velai, ó Mãe querida, *nos abençoai por toda a 

vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2x) 

 

†RITOS INICIAIS† 

Animador: Preside nossa celebração o Missionário Redentorista, 

Pe... 

 

†SAUDAÇÃO INICIAL† 

 

Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos: Amém. 
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Presidente: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 

Senhor Jesus Cristo.  

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  

 

  †INTENÇÕES E OFERECIMENTO† 

 

Animador: Intenções e Oferecimento. 

Presidente: Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, ... 

Todos: Nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer 

todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos 

recebido. 

Presidente: Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir 

ao Pai Eterno, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo 

inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos 

injustiçados e oprimidos: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e 

pelos agonizantes: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 
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Presidente: Vamos rezar nesta Novena também por todas as 

Famílias. 

Animador: Pelas famílias que ganham pouco, em consequência do 

pecado de ganância que domina a sociedade: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pelas famílias desajustadas: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pelas famílias onde morreu alguém nesta semana: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pelas famílias que têm alguma pessoa doente: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Pela paz em nossas famílias: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Para que em nossas famílias tenhamos um ambiente que 

favoreça o cumprimento da missão que Deus nos confiou: 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Animador: Por todos os que precisam de nossa ajuda e pela 

felicidade e salvação de todos. 

Todos: nós vos pedimos, Senhor. 

Presidente: (motivação espontânea para oferecimento das intenções.) 

Coral: cântico: as intenções são para ti, Senhor..  
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Presidente: Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e 

filhas, reunidos em oração, com Jesus e com Maria, nossa mãe, e 

atendei aos nossos pedidos. 

Todos: Amém.  

 

†MARIA EM NOSSA VIDA† 

Animador: Maria em nossa vida. 

Presidente: Ó Maria, nós trouxemos nossas preocupações, desejos 

e necessidades. Queremos viver imitando os exemplos de vossa 

vida. 

Animador: Santa Maria, Mãe de Deus. 

Todos: rogai por nós. 

Animador: Mãe do Cristo libertador. 

Todos: rogai por nós. 

Animador: Mãe do Salvador. 

Todos: rogai por nós. 

Animador: Mãe da Divina Graça. 

Todos: rogai por nós. 

Animador: Mãe da misericórdia.  

Todos: rogai por nós. 

Animador: Vós fostes a Serva Fiel de Deus Pai colaborando com 

Cristo na libertação total da humanidade. 
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Todos: rogai por nós. 

Animador: Vós tendes a missão de trazer Cristo libertador ao 

mundo e de fazer-nos participantes de sua Vida, Morte e 

Ressurreição. 

Todos: rogai por nós. 

Presidente: Oremos. 

Ó Maria, mostrai-nos vosso filho e nosso Irmão, Jesus. Ajudai-nos a 

realizar em nossa vida uma sincera conversão para Deus e para 

nossos irmãos.  

Todos: Amém. 

 

Coral:  

Ó Virgem Maria, Rainha de amor, *tu és a Mãe Santa do Cristo 

Senhor.  

Nas dores e angústias, nas lutas da vida, *tu és a Mãe nossa por 

Deus concedida.  

Perpétuo Socorro, tu és, Mãe querida, *teus filhos suplicam 

socorro na vida. 

 

†MARIA NA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO† 

Animador: Maria na história da Salvação. 
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Presidente: No dia da Anunciação, Maria ouviu a mensagem do 

Pai Eterno que modificou sua vida. 

Todos: Eis aqui a Serva do Senhor. 

Presidente: A partir daquele momento, Maria viveu para 

corresponder ao chamado de Deus, sendo Mãe do Cristo e da Mãe 

da Igreja. 

Todos: Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. 

Presidente: Esse Compromisso de Amor conduziu Maria ao 

calvário, onde seu Filho entregava a Vida por todos Nós. 

Todos: Ave-Maria (cantada) 

Presidente: Após sua Morte e Ressurreição, Jesus enviou o Espírito 

Santo que se manifestou no dia de Pentecostes, e Maria estava em 

oração com os Apóstolos naquele momento em que nascia a Igreja. 

Coral: Cântico: a nós descei Divina Luz... 

 

†NOSSA VIDA NA HISTÓRIA DA SALVAÇÃO† 

Animador: Nossa Vida na História da Salvação. 

Presidente: Hoje, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que 

pode modificar a nossa vida. 

Todos: Eis-nos aqui, Senhor. 

Animador: Pelo Batismo nós participamos de uma comunidade 

onde somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. 



 

 

8 

Todos: Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu Nome eu 

estarei com eles. 

Animador: Como cristãos, assumimos o compromisso de seguir 

Jesus Cristo, amando os irmãos, mesmo com o sacrifício de nossa 

vida. 

Todos: Se morremos com Cristo, com Ele Ressuscitaremos. 

Presidente: É o mesmo Espírito de Amor que também agora dá a 

vida à comunidade- igreja e que nos convoca para realizar nossa 

vocação e missão. 

Coral: cântico:  Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. 

(2x) 

 

†ORAÇÃO DO DIA† 

 

Presidente: Oremos (Pausa para oração) 

Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os 

mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

Todos: Amém. 

 

†LITURGIA DA PALAVRA - DEUS NOS FALA† 
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Animador:  Jesus conhece a Judas e a Pedro, e sabe da verdade de 

um e de outro. Conhece a nós, e sabe de nossas intenções. Quais 

são nossas escolhas? Escutemos com atenção. 

 

PRIMEIRA LEITURA (Is 49,1-6)  

Leitura do Profeta Isaías. 

1
Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o 

Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe 

ele tinha na mente o meu nome; 
2
fez de minha palavra uma espada 

afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha 

aguçada, escondida em sua aljava, 
3
e disse-me: “Tu és o meu Servo, 

Israel, em quem serei glorificado”.  

4
E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, 

inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me 

dará recompensa”. 
5
E agora diz-me o Senhor – ele que me preparou 

desde o nascimento para ser seu Servo – que eu recupere Jacó para 

ele e faça Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha 

glória. 

6
Disse ele: “Não basta seres meu Servo para restaurar as tribos de 

Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das 

nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra”. - 

Palavra do Senhor. 

- Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSÓRIAL (Sl 70) 



 

 

10 

R./ Minha boca anunciará vossa justiça.  

— Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor: que eu não seja 

envergonhado para sempre! Porque sois justo, defendei-me e libertai-

me! Escutai a minha voz, vinde salvar-me! 

— Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que 

me salve! Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, 

proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. 

— Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde 

a minha juventude! Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. 

Desde o seio maternal, o meu amparo. 

— Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças 

incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje 

canto as vossas maravilhas. 

 

†ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO† 

— Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor! 

— Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor! 

— Salve, ó Rei, obediente ao Pai, vós fostes levado para ser 

crucificado, como um manso cordeiro e conduzido à matança. 

 

EVANGELHO (Jo 13,21-33.36-38) 

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós. 

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo João. 

— Glória a vós, Senhor. 
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Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, 
21
Jesus ficou 

profundamente comovido e testemunhou: “Em verdade, em 

verdade vos digo, um de vós me entregará”. 
22
Desconcertados, os 

discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem 

Jesus estava falando. 

23
Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de 

Jesus. 
24
Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber 

de quem Jesus estava falando. 
25
Então, o discípulo, reclinando-se 

sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: “Senhor, quem é?” 

26
Jesus respondeu: “É aquele a quem eu der o pedaço de pão 

passado no molho”. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-

o a Judas, filho de Simão Iscariotes. 
27
Depois do pedaço de pão, 

Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: “O que tens a fazer, 

executa-o depressa”. 

28
Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. 

29
Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria 

dizer: ‘Compra o que precisamos para a festa’, ou que desse alguma 

coisa aos pobres. 
30
Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu 

imediatamente. Era noite.  

31
Depois que Judas saiu, disse Jesus: “Agora foi glorificado o Filho 

do Homem, e Deus foi glorificado nele. 
32
Se Deus foi glorificado 

nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. 

33
Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me 

procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 

‘Para onde eu vou, vós não podeis ir’”. 
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36
Simão Pedro perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus respondeu-

lhe: “Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás 

mais tarde”. 
37
Pedro disse: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? 

Eu darei a minha vida por ti!” 
38
Respondeu Jesus: “Darás a tua vida por 

mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará antes que 

me tenhas negado três vezes”.  

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

 

†HOMILIA† 

 

†PRECES† 

 

Presidente: Como comunidade de fé, apresentemos ao Senhor as 

nossas preces.  

  

Leitor: Por todos nós, para que descubramos o que Deus quer de 

nós, em nossa Comunidade, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Leitor: Por todos os que escolheram a Vida Religiosa, para que 

sejam fiéis ao compromisso assumido, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
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Leitor: Por todos os casais, para que descubram e manifestem 

perante o mundo a grandeza da vocação conjugal, rezemos ao 

Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Leitor: Por aqueles que foram escolhidos para criar a unidade no 

Povo de Deus: pelo Papa (Francisco); pelo nosso Bispo 

(Washington e seu auxiliar Levi), e por todos os Bispos; pelos 

Sacerdotes e Missionários e pelos Apóstolos leigos, rezemos ao 

Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Leitor: Pelos que se preparam para o Sacerdócio ou para a Vida 

Religiosa e pelos Agentes Pastorais de nossas comunidades, rezemos 

ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Leitor: Pelos jovens, para que tenham oportunidade de estudo e 

trabalho, para que vivam plenamente sua vocação e possam 

colaborar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, 

rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Presidente: Oremos: 



 

 

14 

T.: Nós vos pedimos que todos saibamos ouvir vossa Palavra e 

vivamos nosso compromisso na Comunidade. Amém. 

 

†LITURGIA EUCARÍSTICA† 

 

Animador: Caminhemos com o Senhor no caminho da redenção e 

aprendamos com Ele a ser oferta, ser doação. Quem ama abraça a 

hora de Deus em sua vida. Você pode se tornar um devoto 

colaborador permanente deste santuário pelo telefone (62) 

35069800 e pelo portal paieterno.com e assim podemos participar 

da missão evangelizadora da casa do Divino Pai Eterno. Deus 

abençoe a sua generosidade!   

 

Coral: cântico de preparação das oferendas. (38º Curso: 03.10, p. 

17, faixa 13) 

Bendito seja Deus, / Pai do Senhor, Jesus Cristo; / por Cristo nos 

brindou / todas as bênçãos do Espírito.  

1. Pois, juntamente com Cristo, / antes de o mundo criar, / Deus já 

nos tinha escolhido / a fim de nos consagrar. De amor oferta sem 

mancha; / para adoção destinou, / seus filhos somos por Cristo, / de 

sua graça e louvor.  

2. Pois sobre nós esta graça, / conforme havia traçado, / Deus, nosso 

Pai, derramou / pelo seu Filho amado, que com seu sangue 

consegue / pra nós a libertação, / a remissão dos pecados, / graça 

sem comparação!  
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3. Sim, derramou sobre nós / graça abundante e saber, / nos 

revelando o Mistério, / plano do seu bem-querer, de conduzir a 

história / à plena realização: / Cristo encabeça o universo / terras e 

céus se unirão! 

 

†ADMONIÇÃO† 

 

Presidente: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja 

aceito por Deus Pai Todo Poderoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a Gloria 

do seu Nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja. 
 

 

†ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS† 

 

Presidente: Considerai, ó Deus, com bondade, as oferendas da 

vossa família. Se podemos agora participar dos vossos dons 

sagrados, fazei-nos chegar também à sua plenitude. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

†PREFÁCIO DA PAIXÃO II† 

 

Pres: O Senhor esteja convosco. 

Ass: Ele está no meio de nós. 

Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue: 

Pres: Corações ao alto. 
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Ass: O nosso coração está em Deus. 

O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta: 

Pres: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Ass: É nosso dever e nossa salvação. 

 

     O sacerdote, de braços abertos, continua o prefácio. 

Pres: 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. Já se 

aproximam os dias de sua Paixão salvadora e de sua gloriosa 

Ressurreição. Dias em que celebramos com fervor, a vitória sobre o 

antigo inimigo e entramos no mistério da nossa Redenção. 

Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente 

na vossa presença em humilde adoração, nós nos associamos aos 

seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz: 

 

Ao final, une as mãos e, com o povo, canta ou diz em voz alta: 

 

Ass: 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 EUCARISTICA II† 

Pres: 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.  

Ass: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  
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Pres: 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.  

Pres: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas 

mãos, deu graças novamente, e 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.  

Eis o mistério da fé! 

Ass:  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 

ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  

Pres: 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.  

Ass:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!  

Pres: E NÓS vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue 

de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.  

Ass:  Fazei de nós um só corpo e um só espírito!  

Pres: LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente 

pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com o papa 
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Francisco, com o nosso bispo Washington e seu auxiliar Levi e todos 

os ministros do vosso povo.  

Ass:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!  

 

Pres: Lembrai-vos do vosso filho (da vossa filha) N.  que (hoje) 

chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo 

participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente 

da sua ressurreição.   

Ass:  Concedei-lhe contemplar a vossa face!   

 

Pres: 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.  

Ass:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!  

Pres: ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-

nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, 

São José, seu esposo e com os santos Apóstolos e todos os que neste 

mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por 

Jesus Cristo, vosso Filho.  

Ass:  Concedei-nos o convívio dos eleitos!  

Pres: 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.  

Ass:  Amém.  

†RITO DA COMUNHÃO† 
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Tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz 

unindo as mãos: 

Pres:  Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos 

ensinou: 

_________________________________________ 

O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo: 

Ass: 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 daí 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. 

 

126. O sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos: 

Pres: 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. 

O sacerdote une as mãos. O povo conclui a oração aclamando: 

 

Ass: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 

 

127. O sacerdote, de braços abertos, diz em voz alta: 

Pres: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos 

deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
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pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 

desejo, a paz e a unidade. 

O sacerdote une as mãos e conclui: 

Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

O povo responde: 

Ass: Amém. 

 

128.O sacerdote, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: 

Pres: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

O povo responde: 

Ass: O amor de Cristo nos uniu. 

 

129. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote 

acrescenta estas palavras ou outras semelhantes: 

Diác: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. 

_________________________________________ 

E todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a 

paz e a caridade; o sacerdote saúda o diácono ou o ministro. 

Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e 

coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio: 

Pres: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor 

nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. 

 

131. Enquanto isso, canta-se ou recita-se: 
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Ass: 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. 

Essas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão 

se prolonga. Contudo, na última vez se diz: dai-nos a paz. 

 

_________________________________________ 

Ou: 

Felizes os convidados para o Banquete nupcial do Cordeiro. 

_________________________________________ 

 

Pres: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

E acrescenta, com o povo, uma só vez: 

Ass: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo. 

O sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio: 

Que o Corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. 

Comunga o Corpo de Cristo. 

Depois, segura o cálice e reza em silêncio: 

Que o Sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. 

Comunga o Sangue de Cristo. 

 

Coral: cântico de comunhão (38º curso: 03.10, p. 23, faixa 18) 

Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão. (bis)  
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1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: / “Amai-vos uns 

aos outros como eu vos tenho amado” 

2. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: / “Amai- -

vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

3. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei: / “Amai- 

-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

4. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: / “Amai-

vos uns aos outros como eu vos tenho amado”.  

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: / “Amai-vos uns 

aos outros como eu vos tenho amado”. 

 
 

†DEPOIS DA COMUNHÃO† 

 

Presidente: Oremos. (Pausa para oração) 

Nutridos pelos dons que nos salvam, imploramos, ó Deus, vossa 

misericórdia, para que o mesmo sacramento que nos alimenta na 

terra nos faça participar da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém 

†MOMENTO DAS BENÇÃOS † 

 

Animador: Supliquemos ao Pai Eterno sob a intercessão de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro sua benção, sobre nossas diversas 

necessidades. 

†BENÇÃOS † 
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Presidente: O Senhor esteja convosco! 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente: A nossa proteção está no nome do Senhor! 

Todos: Que fez o céu e a terra. 

Presidente: Ouvi ó Pai Eterno a nossa oração! 

Todos: E cheque até vós, o nosso clamor. 

 

†BENÇÃO GERAL † 

 

Presidente: Ó Pai Eterno, com o vosso amor e bondade santificais 

todas as coisas: estendei vossa mão protetora sobre todos os objetos 

que vossos filhos e filhas vos apresentam; e concede-lhes que, 

usando deles para o vosso louvor e glória, recebam, por meio deles, 

vossa proteção, benção e salvação. Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

Todos: Amém 

 

†BENÇÃO DA ÀGUA† 

 

Presidente: Senhor nosso Deus, derramai a graça da vossa bênção 

sobre a água, que vossos filhos e filhas aqui trouxeram, a fim de que, 

servindo à vossa vontade e por intercessão de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, seja um sinal da Vida que recebemos em nosso 
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Batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela 

forem aspergidos, obtenham a saúde e a salvação. Seja também 

motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o 

nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça de levá-los 

sãos e salvos às águas do Batismo. Em nome do Pai † e do Filho † 

e do Espírito Santo. 

Todos: Amém.  

 

†BENÇÃO DA SAÚDE† 

 

Presidente: Senhor Jesus Cristo, uni à vossa Paixão, Morte e 

Ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos os que padecem, 

dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes. 

Todos: Senhor, dai-lhes conforto e consolação. 

 

Animador: Que eles compreendam, Senhor: não estão sozinhos 

nesta hora! Continuais presente em suas vidas, chorando com eles 

neste momento de fragilidade e de dor, neles acendendo a chama 

da esperança. 

Todos: Dai-lhes força e saúde, Senhor. 

 

Animador: Que a nossa caridade fraterna os apoie nesses momentos 

difíceis. 

Todos: Senhor, dai força, paciência e serenidade aos que se 

dedicam aos doentes com amor e carinho. 



 

 

25 

 

Presidente: Ó Pai Eterno, nosso Pai, por intercessão de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso e de todos os 

santos, fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas 

aqui reunidos, sobre os doentes e sobre todos os que estão 

sofrendo.  

 

Presidente: Deus Pai vos dê a sua bênção! 

Todos: Amém. 

 

Presidente: Deus Filho vos conceda a saúde. 

Todos: Amém. 

 

Presidente: Deus Espírito Santo vos ilumine. 

Todos: Amém. 

 

Presidente: Em nome do Pai † e do Filho † e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 
 

†CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 

SOCORRO† 

 

(O presidente da celebração faz a motivação para o cântico de 

consagração a Nossa Senhora.) 
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Coral: cântico de consagração: ♫Ó, Minha Senhora, e também 

minha Mãe...  

 

†BENÇÃO FINAL E DESPEDIDA † 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente:  O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de 

amor na compaixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação 

a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.  

T – Amém.  

Presidente:  O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, 

conceda-vos receber o dom da vida.  

T – Amém.  

Presidente:  Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo 

Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.  

T – Amém.  

Presidente:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 

Espírito Santo.  

T – Amém. 

Presidente:  Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

T – Graças a Deus. 

 


