1

01. INTENÇÕES (Letra e Música - Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Frei Luiz Turra)
Ave, Maria! Ave, Maria! Ave! Ave! Ave, Maria!

Animador - Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos para
celebrar o Mistério de nossa Fé e nossa vida de comunidade. A Missa de
hoje é de extrema alegria. Nós nos alegramos com Nossa Senhora, cidadã
dos céus, pois, unida inseparavelmente com seu Filho na vida terrena,
participa com Ele na plena vitória sobre a morte e na glória da ressurreição.
Rezamos também pelos religiosos e religiosas, os irmãos e irmãs
consagrados, que doam suas vidas a serviço do Reino. Alegres cantemos.
Procissão de entrada: Turíbulo, cruz ladeada por velas, lecionário, ministros, coroinhas e o padre.

03. CANTO INICIAL (Letra - Pe. Fernando Melro / Música - Pe. Manuel Luís)
1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, Maria! És a alegria do povo de Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria! És a ditosa por Deus escolhida! Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria! És o refúgio do povo de Deus! Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria! Bendita sejas por Deus poderoso! Ave, Maria!
5. Povos da terra louvai a Maria! Ave, Maria! Eternamente aclamai o seu nome! Ave, Maria!

04. SAUDAÇÃO INICIAL (cantado)
Padre - EM NOME DO PAI...
Padre - O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo estejam convosco. BENDITO SEJA
DEUS...
05. ENTRADA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA
Animador - Elevada ao céu, Maria é o prenúncio da humanidade
plenificada. Assim como a Mãe de Deus, discipula fiel e testemunha
exemplar, todos somos convocados para proclamar a bondade do Senhor.
Acolhamos com amor e devoção a imagem de Nossa Senhora, Mãe de Jesus
e nossa.
(Letra e Música - Casemiro Nogueira)
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1. Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como o
arrebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso
meigo, doce como o mel?
É MARIA, A MÃE DE JESUS! É MARIA, A SENHORA DA LUZ! (BIS)
2. Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? Quem é essa mulher, braços fortes, rainha
do lar? Quem é essa mulher que aceitou dar ao mundo a luz? Quem é essa mulher que carregou
em seu ventre Jesus?
3. Quem é essa mulher que se faz mãe, com todas as mães? Quem é essa mulher que é senhora,
que é serva que é mãe? Quem é essa mulher mãe do povo, auxílio na cruz? Quem é essa mulher?
É a mãe de Deus, a Senhora da Luz!

06. DEUS NOS PERDOA
Padre - Reconhecendo-nos necessitados da misericórdia de Deus, e
confiantes na maternal intercessão de Maria, roguemos ao Pai que nos
conceda o perdão de nossos pecados (silêncio). Peçamos perdão, cantando.
(Letra - Inspirada no Missal / Música - Flávio Luiz J. Ferreira)

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
PIEDADE, SENHOR, PIEDADE, SENHOR, PIEDADE DE NÓS!
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa.

Padre - Deus de amor e fonte de toda verdade, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L - CNBB / M - André Jamil Zamur)
GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NO CÉU CANTAM TODOS SEU AMOR! E NA TERRA, HOMENS DE PAZ:
“DEUS MERECE O LOUVOR!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos! Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!
2. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor! Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no
esplendor!
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 638)

OUVISTE A PALAVRA DE DEUS, GUARDASTE EM TEU CORAÇÃO, FELIZ PORQUE CRESTE,
MARIA, POR TI NOS VEM A SALVAÇÃO! (BIS)
09. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE DE SÃO JOÃO (11, 19A;12,1.3-6A.10AB)
10. SALMO RESPONSORIAL (44) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
À VOSSA DIREITA SE ENCONTRA A RAINHA, COM VESTE ESPLENDENTE DE OURO DE OFIR.
- As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com veste
esplendente de ouro de Ofir.
- Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o Rei se
encante com vossa beleza! Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
- Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam, então, no palácio real.
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11. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAULO AOS CORÍNTIOS (15, 20-27A)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Festas Litúrgicas III)
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! (BIS)
1. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS (1, 39-56)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
16. LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Padre - Pela intercessão amorosa de Maria, elevemos a Deus a oração de
nossa comunidade, cantando a Ladainha.
(Popular Religioso)

1. Os coros dos anjos vos louvam. Maria, clamamos a vós. Saúdam-vos todos os santos. Maria,
clamamos a vós. O mundo dos astros vos louva. Maria clamamos a vós. A Santa Igreja vos louva.
Maria clamamos a vós. Os homens na terra vos louvam.
LÁ NOS CÉUS, ROGAI A DEUS POR NÓS!
2. Vós sois medianeira das graças. Maria, clamamos a vós. Sois sede de sabedoria... Sois Mãe de
eterna beleza... Sois Mãe do perpétuo socorro... Sois Mãe do amor verdadeiro... Vós sois a alegria
dos santos... Dos mártires sois a Rainha... Vós sois a Rainha dos justos... Vós sois o socorro na
luta... De paz sois fiel mensageira...
3. Sois fonte de toda a virtude... Sois templo do Espírito Santo... Sois arca da Nova Aliança... Do
Reino do céu sois a porta... Sois glória da Santa Igreja... Vós sois o refúgio nas dores... Vós sois o
auxílio do povo... Vós sois dos enfermos saúde... Consolo dos desamparados... Na morte sois
nossa esperança...

Padre - Rogai por nós Santa Mãe de Deus!
Todos - Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. AMÉM.

17. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - A Mãe de Jesus nos ensina a ir ao encontro das pessoas
necessitadas e a servir com generosidade. Apresentemos ao Altar do Senhor
o pão e o vinho, o compromisso das famílias que se empenham em
transmitir, a exemplo de Nossa Senhora, os valores do serviço, da
generosidade e cooperação com o próximo.
18. CANTOS DAS OFERENDAS

(Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)

1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu Menino, luz que chegou
no Natal. E, junto a sua cruz, quando Ele morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste
por nós com toda fé.
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2. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: Morte e Ressurreição, vida que brotou de sua
oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer
a oferta do próprio coração.
(Letra e Música - José Acácio Santana)

1. Ó Mãe, por intermédio do teu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e
passa fome, espera a nossa oferta acontecer.
MARIA, MEDIANEIRA DIVINAL! SE PEDES TEU JESUS ATENDERÁ, REPETE O TEU APELO
MATERNAL ASSIM COMO NAS BODAS DE CANÁ.
2. Ó Mãe, por teu materno sentimento, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem vinho e
está sedento, espera a nossa oferta acontecer.
3. Pedido de um materno coração, o filho certamente escutará. Jesus por tua santa intercessão,
em vida nossos dons transformará.
Padre - 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 GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 639)
Padre - Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e, pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao
céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM
20. PREFÁCIO - A Glória de Maria (Missal Romano – p 639)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, a
Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu. Aurora e esplendor da Igreja triunfante,
ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção
da morte aquela que gerou, de modo inefável, vosso próprio Filho feito homem, autor de toda
vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os santos, vos aclamamos,
jubilosos, cantando a uma só voz.
21. SANTO (L e M - André Zamur)
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor.
Hosana, hosana, hosana, hosana nas alturas! Hosana, hosana, hosana, hosanas ao Senhor.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Hosana...
22. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (Missal Romano, p. 496)
Padre - Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo,
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem
no Corpo † e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos - MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e
o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU
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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.
Padre - Tudo isto é mistério da fé!
Todos - TODA VEZ QUE SE COME DESTE PÃO, TODA VEZ QUE SE BEBE DESTE VINHO, SE
RECORDA A PAIXÃO DE JESUS CRISTO E SE FICA ESPERANDO SUA VOLTA.
Padre - Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e
ascensão; nós queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que nos
salva e dá coragem.
Todos - RECEBEI,SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una
num só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.
Todos - O ESPÍRITO NOS UNA NUM SÓ CORPO!
Padre - Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia
renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
Todos - CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
Padre -Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Dom Joaquim
Wladimir, que é Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.
Todos - CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
Padre - Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e
todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos - ESPERAMOS ENTRAR NA VIDA ETERNA!
Padre - A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos
preparastes.
Todos - A TODOS DAI A LUZ QUE NÃO SE APAGA!
Padre - E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Padre -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.
Todos - AMÉM.

23. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - 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 do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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.
Todos -AMÉM.
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Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos -O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
24. CORDEIRO
(Letra e Música - Pe. Zezinho)

1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
25. CANTOS DE COMUNHÃO
(Letra - D. Carlos Alberto Navarro / Música - Waldeci Farias)

1. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria que, pela força do Espírito conceberia, a Ti, Jesus,
ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver. Hoje,
imitando Maria que é a imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja cheia de fé,
de esperança e de amor, dizer “sim” a Deus: eis aqui os teus servos, Senhor!
QUE A GRAÇA DE DEUS CRESÇA EM NÓS SEM CESSAR! E DE TI, NOSSO PAI, VENHA O ESPÍRITO
SANTO DE AMOR, PRA GERAR E FORMAR CRISTO EM NÓS.
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida; cheia
do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na
comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto; vamos agora
ajudar-te no plano da salvação: eis aqui os teus servos, Senhor!
3. No coração de Maria, no olhar doce, terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde
Belém, Nazaré, só viveu para te servir, quando morrias na cruz tua Mãe estava ali.
Mãe amorosa da Igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão as feições de seu Filho.
Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: eis aqui os teus servos, Senhor!
(Letra - José Thomaz Filho / Música - Frei Fabreti)

1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a Palavra que diz: “Uma virgem irá conceber”, e a visita
de Deus me fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a
confiança total, e escutar o teu Filho que diz:
SENTA COMIGO À MINHA MESA, NUTRE A ESPERANÇA, REÚNE OS IRMÃOS! PLANTA MEU
REINO, TRANSFORMA A TERRA, MAIS QUE CORAGEM, TENS MINHA MÃO!
2. Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir.
Visitei com meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender
desapego, bondade, teu “sim”, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu, que a vontade do Pai conta mais, e a
visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a
justiça, a vontade do Pai, e entender o teu Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim: da verdade jamais se afastou. Veio a morte e ficou nosso pão. Visitounos e espera por nós Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a verdade, a
firmeza, o perdão, e seguir o teu Filho que diz:
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

26. PÓS-COMUNHÃO (Letra e Música - José Alves)
1. Salve, rainha Mãe de Deus! És senhora, nossa mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem
Maria!
2. Nós a ti clamamos filhos exilados, nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
3. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor! Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar.
4. Salve, rainha Mãe de Deus! És auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem
Maria!
27. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p.640)
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28. COMUNICADOS
29. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 15)
30. CANTO FINAL(Letra e Música - Pe. Zezinho)
1. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e
Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu. E por não te ver como desejaria, te vê com os olhos da
fé. Por isso Ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a Mãe de Jesus de Nazaré.
COMO É BONITA UMA RELIGIÃO QUE SE LEMBRA DA MÃE DE JESUS. MAIS BONITO É SABER
QUEM TU ÉS! NÃO ÉS DEUSA, NÃO ÉS MAIS QUE DEUS, MAS, DEPOIS DE JESUS, O SENHOR,
NESTE MUNDO NINGUÉM FOI MAIOR.
2. Aquele que lê a Palavra divina, por causa de nosso Senhor, já sabe que o Livro de Deus nos
ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus
pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leves o povo a Jesus, porque de levar a
Jesus, entendes mais!
- Leituras da Semana
2ª feira: Ez 24,15-24; Dt 32,18-21; Mt 19,16-22
3ª feira: Ez 28,1-10; Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
4ª feira: Ez 34,1-11; Sl 22; Mt 20,1-16
5ª feira: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46
6ª feira: Ap 21,9b-14; Sl 144; Jo 1,45-51
Sábado: Ez 43,1-7a; Sl 84; Mt 23,1-12
Domingo: Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 33; Ef 5,21-32; Jo 6,60-69

