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C
om o desejo de que pudessem nos acompanhar nas orações, 
elaboramos esteve livro, que contém todo o rito. Através dele, 
todos poderão participar de nossas celebrações, seja rezando 

conosco na Igreja, seja em suas casas, assistindo às transmissões  pela WebTV 
ou Facebook, diante das restrições que a pandemia do COVID19 impôs.

Pedimos que, para acompanhar a novena, seja preparado um altar em sua 
casa. A cada dia, de acordo com o tema da novena, um novo símbolo ou sinal 
poderá ser acrescentado, conforme as orientações. 

Queremos que sua participação seja ativa e vibrante, e que, através dela, 
você possa expressar sua gratidão à nossa Mãe, Nossa Senhora das Mercês.

O tema da novena desse ano será: Maria e as Virtudes Cristãs. Virtudes 
estas que se expressam por meio da fé, da misericórdia, da oração e do silêncio, 
da humildade, da esperança, da alegria e da confiança. Que essas virtudes 
presentes na vida de nossa Senhora nos motivem a aprofundar a nossa vivência 
cristã a cada dia. 

Por fim, recordamos também que os freis Capuchinhos estão celebrando, 
neste ano de 2020, cem anos de presença no Paraná e em Santa Catarina. Foi 
no local onde se encontra a Igreja Nossa Senhora das Mercês e o Convento que 
os primeiros freis estabeleceram sua primeira morada junto a esta Comunidade.

Que Deus abençoe você e sua família e que possamos, movidos pela fé 
em nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora das Mercês, 
superar esta pandemia do Covid19. Paz e Bem!

Curitiba, 15 de agosto de 2020.

Frei João José dos Santos
Pároco - Paróquia Nossa Senhora das Mercês
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“Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração.” 
(Lc, 2,19)
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“Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor.” (Lc 1, 45)

1°  Dia - Maria e a Fé

Preparação nos lares

Prepare um pequeno altar em seu lar, que será abençoado neste primeiro 
dia, e mantido por toda a novena. Sugerimos colocar uma cruz, as imagens de 
Nossa Senhora e dos Santos de devoção e uma vela. A cada dia da novena, um 
símbolo será colocado em seu pequeno altar para uma benção especial e será 
proposto um compromisso a ser realizado.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que 
reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Neste primeiro dia da Novena, meditaremos sobre a virtude da Fé. 
Maria, por sua fé e obediência tornou-se causa de salvação para si e para todo o 
gênero humano. O que Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou 
pela fé. Unimos a celebração deste primeiro dia da novena à liturgia, na qual em 
que celebramos a Memória de Nossa Senhora das Dores.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua Mãe 
estivesse de pé, junto à cruz, sofrendo com Ele. Dai à vossa Igreja, unida a 
Maria na Paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor. Que convosco 
vive e reina, na unidade do Espírito Santo.

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Hb 5, 7-9)

Leitura da Carta aos Hebreus

“Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte 
clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, 
por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que significa 
a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, 
tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem.” – Palavra 
do Senhor.

AS: Graças a Deus
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7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 30 (31),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 (R. 17b)

R. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus!

Senhor, eu ponho em vós minha esperança;/ que eu não fique 
envergonhado eternamente!/ Porque sois justo, defendei-me e libertai-me/ 
apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me! R.

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.

Retirai-me desta rede traiçoeira,/ porque sois o meu refúgio protetor!/ 
Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito,/ porque vós me salvareis, ó 
Deus fiel! R.

A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio,/ e afirmo que só vós sois 
o meu Deus! / Eu entrego em vossas mãos o meu destino;/ libertai-me do 
inimigo e do opressor! R.

Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, / que reservastes para aqueles 
que vos temem!/ Para aqueles que em vós se refugiam,/ mostrando, assim, o 
vosso amor perante os homens. R.

8- EVANGELHO (Jo 19, 25-27)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!

V. Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte, do martírio ganha a 
palma, ao pé da cruz do Senhor!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
AS: Glória a Vós Senhor
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Naquele tempo: Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã 
da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado 
dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, este é o teu filho”. Depois 
disse ao discípulo: “Esta é a tua mãe”. Daquela hora em diante, o discípulo a 
acolheu consigo.  – Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DE FÉ

Neste primeiro dia da Novena de Nossa Senhora das Mercês somos 
convidados a refletir sobre Maria, mulher de fé. O Papa Paulo VI na Encíclica 
Marialis Cultus, assim nos ensina:

Depois, a santidade exemplar da Virgem Santíssima estimula, realmente, 
os fiéis a levantarem “os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes 
sobre toda a comunidade dos eleitos” (LG 65). São virtudes sólidas e evangélicas, 
as suas: a fé e a dócil aceitação da Palavra de Deus (cf. Lc 1,26-28;1,45;11,27-
28; Jo 2,5); a obediência generosa (cf. Lc 1, 38); a humildade genuína (cf. Lc 
1,48); a caridade solícita (cf. Lc 1,39-56); a sapiência reflexiva (cf. Lc 1,29.34; 
2,19.33.51); a piedade para com Deus, álacre no cumprimento dos deveres 
religiosos (cf. Lc 2,21.22-40.41), reconhecida pelos dons recebidos (cf. Lc 1,46-
49), oferente no Templo (cf. Lc 2,22-24) e orante na comunidade apostólica 
(cf. At 1,12-14); a fortaleza no exílio (cf. Mt 2,13-23) e no sofrimento (cf. Lc 
2,34-35.49; Jo 19,25); a pobreza levada com dignidade e confiante em Deus (cf. 
Lc 1,48; 2,24); a solicitude vigilante para com o Filho, desde a humilhação do 
berço até a ignomínia da cruz (cf. Lc 2,1-7; Jo 19,25-27); a delicadeza previdente 
(cf. Jo 2,1-12); a pureza virginal (cf. Mt 1,18-25; Lc 1,2638); e, enfim, o forte 
e casto amor esponsal. Destas virtudes da Mãe se poderão também revestir 
os filhos que, com firmes propósitos, souberem reparar nos seus exemplos, 
para depois os traduzir na própria vida. E semelhante progresso na virtude 
aparecerá, assim, como consequência e fruto já maduro também, daquela força 
pastoral que promana do culto tributado à Virgem Santíssima. 

10- HOMILIA
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11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, confirmai em sua missão o Santo Padre e todos os ministros 
ordenados, para que sejam representantes do Cristo entre nós, rezemos.

2. Senhor, fortalecei a todos nós, membros da Igreja peregrina nesta 
caminha em direção ao Vosso reino celeste, rezemos.

3. Senhor, abençoai a todos que participam dos movimentos de 
catequese, para que sejam sempre inspirados pelo exemplo de fé da Mãe de 
Deus, rezemos.

PR: Escutai benigno, ó Pai celeste, nossas preces, por intercessão de 
Nossa Senhora das Dores. Por Cristo, Senhor Nosso.

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. Livra-
me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, minha 
saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos para me 
libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: desemprego, 
droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e dificuldades, na 
família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. Ó Mãe querida 
das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes do Espírito 
Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. Ensina-me a ter 
um coração confiante em Deus. Amém!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei, Deus de misericórdia, estas preces e oferendas em vosso 
louvor, na festa da Virgem Maria, que nos destes por mãe compassiva, quando 
estava de pé junto à cruz. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!
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17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, tendo recebido o sacramento da eterna redenção, nós 
vos pedimos humildemente que, recordando as dores de Nossa Senhora, 
completemos em nós, para bem da Igreja, o que falta à paixão do Cristo. Que 
vive e reina para sempre.

AS: Amém!

18- BENÇÃO E COMPROMISSO

Benção do Altar nos Lares e das Velas

PR: Deus todo-poderoso, fonte de graça e coroa dos Santos, concedei-
nos, por intercessão de Nossa Senhora das Mercês, que, servindo-nos deste 
altar e dessas velas, que Vos apresentamos para receberem a vossa bênção, nos 
esforcemos por imitar o que celebramos, de modo que mereçamos alcançar no 
Céu a gloriosa companhia daqueles que invocamos como intercessores na terra. 
Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

19- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

20- BENÇÃO FINAL
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“porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua 
misericórdia se estende, de geração em geração, sobre aqueles que o temem.” (Lc 1,49-50)

2° Dia - Maria
e A MISERICÓRDIA

Preparação nos lares

Neste segundo dia da Novena haverá benção dos pães e absolvição 
comunitária. Assim, sugerimos que, em preparação a esta celebração, sejam 
colocados alguns pães sobre o altar doméstico, e seja feito um exame de 
consciência. 

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que 
reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Neste segundo dia da Novena, meditaremos sobre a Misericórdia. O Papa 
São João Paulo II, em sua Carta Encíclica sobre a Misericórdia nos ensina: “Maria 
é aquela que conhece mais profundamente o mistério da misericórdia divina. 
Conhece o seu preço e sabe quanto é elevado. Neste sentido, chamamos-lhe 
Mãe de Misericórdia ou Mãe da Divina Misericórdia.” (Dives in Misericordia, 9).

3 - ATO PENITENCIAL – ABSOLVIÇÃO COMUNITÁRIA

PR: Deus, Pai de misericórdia, que, pela Morte e Ressurreição de seu 
Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão 
dos pecados, te conceda, pelo Ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te 
absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

AS: Amém!

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo 
pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai, por suas preces, nossa fé e 
coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

AS: Amém!
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LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (1Cor 12, 31- 13,13)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

“Irmãos: Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um 
caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos 
homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que 
soa ou um címbalo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar 
montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos 
os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, 
mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é 
benigna; não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece; não faz nada de 
inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor; não 
se alegra com a iniqüidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê 
tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias 
desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso 
conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que 
é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como 
criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei 
adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, 
confusamente, mas, então, veremos face a face. Agora, conheço apenas de 
modo imperfeito, mas, então, conhecerei como sou conhecido. Atualmente 
permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a 
caridade.” – Palavra do Senhor.

AS: Graças a Deus
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7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 32 (33), 2-3.4-5.12 e 22 (R. 12b)

R. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!

Dai graça ao Senhor ao som da harpa /  na lira de dez cordas celebrai-o / 
Cantai para o Senhor um canto novo /  com arte sustentai a louvação! R.

Pois reta é a palavra do Senhor / e tudo o que ele faz merece fé. / Deus 
ama o direito e a justiça /  transborda em toda a terra a sua graça! R.

Feliz o povo cujo Deus é o Senhor / e a nação que escolheu por sua 
herança! / Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, / da mesma forma que em 
vós esperamos! R.

8- EVANGELHO (Lc 17 31-35)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida; só tu tens palavras de vida 

eterna!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo, disse Jesus: “Com quem hei de comparar os homens 
desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam 
nas praças, e se dirigem aos colegas, dizendo: ‘Tocamos flauta para vós e não 
dançastes; fizemos lamentações e não chorastes!’ Pois veio João Batista, que não 
comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ‘Ele está com um demônio!’ Veio o 
Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ‘Ele é um comilão e beberrão, 
amigo dos publicanos e dos pecadores!’ Mas a sabedoria foi justificada por todos 
os seus filhos”. – Palavra da Salvação. AS: Glória a Vós Senhor
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9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA MISERICORDIA

Maria a mulher da Misericórdia. Peçamos a Deus por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, um coração misericordioso. Assim nos ensina a Igreja no 
Documento de Aparecida:

Maria, discípula e missionária. A máxima realização da existência cristã 
como um viver trinitário de “filhos no Filho” nos é dada na Virgem Maria que, 
através de sua fé (cf. Lc 1,450 e obediência à vontade de Deus (cf. Lc 1,38), 
assim como por sua constante meditação da Palavra e das ações de Jesus (cf. 
Lc 2,19.51), é a discípula mais perfeita do Senhor. Interlocutora do Pai em seu 
projeto de enviar seu verbo ao mundo para a salvação humana, com sua fé, 
Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade dos crentes em Cristo, 
e também se faz colaboradora no renascimento espiritual dos discípulos. Sua 
figura de mulher livre e forte, emerge do Evangelho conscientemente orientada 
para o verdadeiro seguimento de Cristo. Ela viveu completamente toda a 
peregrinação da fé como mãe de Cristo e depois dos discípulos, sem que fosse 
livrada da incompreensão e da busca constante do projeto do Pai. Alcançou, 
dessa forma, o fato de estar ao pé da cruz em uma comunhão profunda, para 
entrar plenamente no mistério da Aliança.

Com ela, providencialmente unida à plenitude dos tempos (cf. Gl 
4,4) chega o cumprimento da esperança dos pobres e do desejo de salvação. 
A Virgem de Nazaré teve papel único na história da salvação, concebendo, 
educando e acompanhando seu Filho até seu sacrifício definitivo. Desde a 
cruz Jesus Cristo confiou a seus discípulos, representados por João, o dom da 
maternidade de Maria, que nasce diretamente da hora pascal de Cristo: “E desse 
momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa” (Jo 19,27). Perseverando 
junto aos apóstolos à espera do Espírito (cf. At 1,13-14), ela cooperou com 
o nascimento da Igreja missionária, imprimindo-lhe um selo mariano que a 
identifica profundamente. Como mãe de tantos, fortalece os vínculos fraternos 
entre todos, estimula a reconciliação e o perdão e ajuda os discípulos de Jesus 
Cristo a experimentarem como uma família, a família de Deus.

10- HOMILIA
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11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, confirmai em sua missão o Santo Padre e todos os ministros 
ordenados, para que sejam os primeiros comunicadores da misericórdia divina, 
rezemos.

2. Senhor, tornai nosso coração sempre atento aos irmãos necessitados, 
rezemos.

3. Senhor, abençoai a todos que que se colocam a serviço de manifestar 
a vossa misericórdia, rezemos.

PR: Fazei-nos prontos para ouvir, Senhor Jesus, para que possamos ser 
a terra boa que acolhe a vossa Palavra e produz o cêntuplo. Vós que viveis e 
reinais para sempre. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, ao celebrarmos a 
paixão dos mártires Cornélio e Cipriano, para que a Eucaristia nos torne firmes 
na adversidade, como os fez corajosos na perseguição. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!
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17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, por esta Eucaristia que recebemos e pelos exemplos de 
São Cornélio e São Cipriano, sejamos fortalecidos pelo vosso Espírito, para dar 
testemunho do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

18- BENÇÃO E COMPROMISSO

Benção dos Pães 

PR: Senhor Deus, Pai santo, eterno e todo poderoso, abençoai (+) estes 
pães, pela intercessão de Nossa Senhora das Mercês, para que este pão recorde 
aos que o comerem com devoção o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto 
para a multidão faminta, o pão do Céu que nos dais todos os dias no ministério 
da Eucaristia, o pão que nos une e nos reconcilia convosco pelo mistério da 
Redenção de Cristo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Pão vivo que 
desceu do céu e dá a vida e a salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo!

AS: Amém!

19- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

20- BENÇÃO FINAL
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“Maria, porém, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração.” 
(Lc, 2,19)

3° Dia - Maria a oração
e o silêncio

Preparação nos lares

Neste terceiro dia da novena, em que refletiremos sobre a oração e o 
silêncio, serão abençoados os terços, e sugerida uma oração especial em família. 
Assim, sugerimos em preparação a este dia de celebração, colocar o terço sobre 
o altar e rezar uma dezena do terço em família após a celebração.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que 
reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Neste terceiro dia da Novena, meditemos a importância de cultivarmos 
o silêncio em um mundo com tanto barulho. É o silêncio que nos prepara 
para entrarmos em comunhão com Deus, em profunda oração. Façamos a 
experiência de estar em oração, junto com Maria, nossa Mãe, refletindo sobre 
como a Mãe suportou a Paixão e morte de seu Filho. Maria estava ao lado de 
Jesus, em silêncio, sempre com o olhar amoroso de Mãe. 

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, criador de toda as coisas, volvei a nós o vosso olhar, para 
que sintamos, em nós, a ação do vosso amor, e fazei que vos sirvamos de todo 
o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (1Cor 15, 1-11)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

“Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, 
e no qual estais firmes. Por ele sois salvos, se o estais guardando tal qual ele 
vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com 
efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a 
saber: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; e que foi 
sepultado; que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras; e que apareceu 
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a Cefas e, depois, aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, 
de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, 
apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, 
apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos 
apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. 
É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi 
estéril: a prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos – não 
propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e 
eles temos pregado e é isso o que crestes.” – Palavra do Senhor.

AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 117 (118),1-2. 16ab-17. 28 (R. 1)

R. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom!/ ‘Eterna é a sua misericórdia!/ 
A casa de Israel agora o diga: /‘Eterna é a sua misericórdia!’ R.

A mão direita do Senhor fez maravilhas, / a mão direita do Senhor me 
levantou, / a mão direita do Senhor fez maravilhas! / Não morrerei, mas ao 
contrário, viverei / para cantar as grandes obras do Senhor! R.

Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço! / Vós sois meu Deus, eu 
vos exalto com louvores! R.

8- EVANGELHO (Lc 17 36-50)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Vinde a mim, todos vós que estais cansados, e descanso vos darei, diz 

o Senhor!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
AS: Glória a Vós Senhor
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Naquele tempo: Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua 
casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida 
na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela 
trouxe um frasco de alabastro com perfume, e, ficando por detrás, chorava aos 
pés de Jesus; com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os 
cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que 
o havia convidado ficou pensando: ‘Se este homem fosse um profeta, saberia 
que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora.’ Jesus disse então ao 
fariseu: ‘Simão, tenho uma coisa para te dizer.’ Simão respondeu: ‘Fala, mestre!’ 
Certo credor tinha dois devedores; um lhe devia quinhentas moedas de prata, o 
outro cinquenta. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os dois. 
Qual deles o amará mais?’ Simão respondeu: ‘Acho que é aquele ao qual perdoou 
mais.’ Jesus lhe disse: ‘Tu julgaste corretamente.’ Então Jesus virou-se para a 
mulher e disse a Simão: ‘Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, 
tu não me ofereceste água para lavar os pés; ela, porém, banhou meus pés com 
lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação; ela, 
porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo 
na minha cabeça; ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te 
declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou 
muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor.’ E Jesus disse 
à mulher: ‘Teus pecados estão perdoados.’ Então, os convidados começaram a 
pensar: ‘Quem é este que até perdoa pecados?’ Mas Jesus disse à mulher: ‘Tua fé 
te salvou. Vai em paz!’ - Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA MISERICORDIA

Irmãos e irmãs contemplemos hoje, neste terceiro dia da novena, Maria 
a mulher do silêncio e da oração, e dela aprendamos a guardar a mensagem 
de seu Filho Jesus em nossos corações. Assim nos ensina São João Paulo II, 
em 2002, na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae:  “Maria vive com os 
olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua:  “Conservava todas estas coisas, 
ponderando-as no seu coração”  (Lc 2, 19; cf. 2, 51). As recordações de Jesus, 
estampadas na sua alma, acompanharam-na em cada circunstância, levando-a
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a percorrer novamente com o pensamento os vários momentos de sua vida 
junto com o Filho. Foram essas recordações que constituíram, de certo modo, 
o “rosário” que Ela mesma recitou constantemente em sua vida terrena.

Mesmo agora, entre os cânticos de alegria da Jerusalém celestial, os motivos 
da gratidão de Maria e de seu louvor permanecem imutáveis. São eles que inspiram 
o seu carinho materno pela Igreja peregrina, na qual Ela continua a desenvolver 
a composição da sua “narração” de evangelizadora. Maria propõe continuamente 
aos crentes os “mistérios” do seu Filho, desejando que sejam contemplados, 
para que possam irradiar toda a sua força salvífica. Quando recita o Rosário, a 
comunidade cristã sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria.

10- HOMILIA

11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa Senhora 
das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, confirmai em sua missão o Santo Padre e todos os ministros 
ordenados, para que sua vida seja constante oração a vós, rezemos.

2. Senhor, abençoai nossas famílias para que colhamos sempre os frutos 
da vida em oração, rezemos.

3. Senhor, ensinai-nos a guardar vossos divinos mistérios em nosso 
coração a exemplo do que fez a Virgem Maria, rezemos.

PR: Inclinai, ó Pai, com amor, o ouvido do vosso coração a essas nossas 
preces. Por Cristo, Senhor Nosso. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.
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Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psico-lógicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o 
que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO
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16- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser 
para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso 
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

18- BENÇÃO E COMPROMISSO

Benção dos Terços

PR: Deus onipotente e misericordioso, que, pela infinita caridade 
com que nos amastes, quisestes que o vosso Filho Se fizesse homem no seio 
da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sofresse a morte na cruz e 
ressuscitasse de entre os mortos, dignai-Vos abençoar todos os que fizerem 
uso deste Terço em honra da Mãe do vosso Filho, rezando com os lábios e o 
coração, para que aumente dia a dia o fervor da sua piedade e, na hora da morte, 
a Virgem Santa Maria os leve à vossa presença. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém!
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19- COMPROMISSO DO DIA

Neste dia em que refletimos sobre como Maria nos ensina a orar e a 
contemplar no silêncio os mistérios de nossa salvação, propomos como ação 
concreta a todos os que participaram desta celebração, que reúnam a sua família, 
façam um momento de silêncio, contemplando a imagem da Cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e, após, rezem juntos uma dezena do terço.

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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“O Senhor olhou a humildade de sua serva.” (Lc, 1, 48).

4° Dia - Maria
E A HUMILDADE

Preparação nos lares

No quarto dia da novena, meditaremos sobre uma virtude divina: a 
humildade. Pela humildade de Maria, concretizada em seu sim ao Senhor, ela gerou 
o nosso Salvador. Para preparação deste dia de celebração, propomos colocar no 
altar um pequeno vaso com terra, representando a terra fértil em que cultivamos 
nossa fé em Deus. Neste vaso plantaremos, no próximo encontro, uma semente: 
a semente de nossa fé.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que reza.  

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Maria se colocou como humilde serva, que oferecia ao Senhor todos os 
louvores que recebia, e sabia que tudo o que tinha e recebia era dom de Deus. A 
humildade se opõe à soberba, raiz de muitos pecados que nos afastam de Deus. 
Maria, modelo de humildade, nos ensina o caminho para progredirmos na 
santidade, apresentando-nos a graça de Deus. É ela que  confere maior brilho a 
todas as nossas demais virtudes. 

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, criador de toda as coisas, volvei a nós o vosso olhar, para 
que sintamos, em nós, a ação do vosso amor, e fazei que vos sirvamos de todo 
o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (1Cor 15, 12-20)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios

“Irmãos: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como 
podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não 
há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não 
ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nesse caso, 
nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado 
– contra Deus – que ele ressuscitou Cristo, quando, de fato, ele não o teria 
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ressuscitado – se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os 
mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo 
não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estais nos vossos 
pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para 
esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos – de todos os 
homens – os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou 
dos mortos como primícias dos que morreram.” – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 16 (17),1. 6-7. 8b.15 (R. 15b)

R. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor.

Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, / escutai-me e atendei o meu clamor! 
/ Inclinai o vosso ouvido à minha prece, / pois não existe falsidade nos meus 
lábios! R.

Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, / inclinai o vosso ouvido e 
escutai-me! / Mostrai-me vosso amor maravilhoso, +/ vós que salvais e libertais 
do inimigo / quem procura a proteção junto de vós. R.

Protegei-me qual dos olhos a pupila / e guardai-me, à proteção de vossas 
asas, / Mas eu verei, justificado, a vossa face / e ao despertar me saciará vossa 
presença. R.

8- EVANGELHO (Lc 8, 1-3)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois, revelaste os 

mistérios do teu Reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
AS: Glória a Vós Senhor
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Naquele tempo: Jesus andava por cidades e povoados, pregando e 
anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele; também 
algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: 
Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios; Joana, mulher 
de Cuza, alto funcionário de Herodes; Susana, e várias outras mulheres que 
ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. - Palavra da 
Salvação.

 AS: Glória a Vós Senhor

9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA HUMILDADE

A humildade é a virtude dos fortes e dos corajosos. Em Maria en-
contramos o perfeito modelo de humildade.  Em 1967, na EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA «SIGNUM MAGNUM» PAPA PAULO VI apresenta Maria 
ao mundo como modelo de todas a virtudes.  “Se pois contemplarmos a 
humilde Virgem de Nazaré na auréola das suas prerrogativas e das suas 
virtudes, vê-la-emos refulgir ao nosso olhar como a “Nova Eva”, a excelsa 
Filha de Sião, o vértice do Antigo Testamento e a aurora do Novo, na qual 
se realizou a “plenitude do tempo” (Gal 4,4), predestinado por Deus Pai para 
enviar o Seu Filho Unigénito ao mundo.

Na verdade, a Virgem Maria, mais do que todos os patriarcas e 
profetas, mais do que o “justo e piedoso” Simeão, implorou e obteve “a 
consolação de Israel ... o Messias do Senhor” (Lc 2, 25-26), e saudou a sua 
vinda com o hino do “Magnificat”, quando Ele desceu ao Seu castíssimo seio, 
para nele assumir a nossa carne. Por isso, é em Maria que a Igreja aponta o 
exemplo do mais digno modo de receber no nosso espírito o Verbo de Deus, 
consoante a luminosa sentença de S. Agostinho: “Mais bem-aventurada, pois, 
foi Maria em receber Cristo pela fé do que em conceber a carne de Cristo. A 
consanguinidade materna, de nada teria servido a Maria, se Ela não se tivesse 
sentido mais feliz em acolher Cristo no seu Coração, que no seu seio”. E 
ainda é n’Ela que os cristãos podem admirar o exemplo de como realizar, com 
humildade insigne e grandeza de ânimo, a missão que a cada um neste mundo 
Deus confia, em ordem à sua própria salvação eterna e à do próximo.
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10- HOMILIA 

11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa Senhora 
das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, que em Jesus destes o exemplo de serviço, confirmai em sua 
missão o Santo Padre e todos os ministros ordenados, para que, com suas vidas, 
dêem testemunho de fidelidade ao serviço de vosso povo, rezemos

2. Senhor, apressai-vos em socorrer a quem vos busca com coração 
humilde, rezemos.

3. Senhor, cumulai de bênçãos nossos idosos, para que sejam sempre 
sólida base e exemplo para as futuras gerações, rezemos.

PR: Senhor Jesus, que o vosso Espírito nos guarde na unidade da vossa 
Igreja. Vós que viveis e reinais para sempre. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade 
as oferendas dos vossos servos e servas para eu aproveite à salvação de todos o 
que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!
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17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser 
para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso 
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém! 

18- BENÇÃO

Benção da terra

PR: Deus, criador do universo, que, na vossa admirável providência, 
ordenastes, desde o princípio do mundo, que da terra germinasse todo o gênero 
de ervas e de frutos, e que de Maria fizestes nascer o Vosso Filho, nosso Salvador, 
Vós que dais a semente ao semeador e o pão a quem tem fome, fazei que desta 
terra, favorecida pela vossa infinita liberalidade brotem abundantes frutos, a fim 
de que o vosso povo, saciado com os vossos dons, possa louvar-Vos sem fim, 
agora e por toda a eternidade.  Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

19- COMPROMISSO DO DIA

Para que a semente possa crescer e dar muitos frutos, é preciso que 
seja plantada em uma terra fértil e boa. “O modelo perfeito desta terra boa é 
a Virgem Maria”, disse o Papa Francisco em uma de suas homilias. Seguindo 
os ensinamentos de Jesus na parábola do semeador, vemos que nós somos o 
terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da sua Palavra e do seu 
amor: esse terreno que somos é fruto da graça de Deus e dos ensinamentos das 
gerações passadas, de nossos pais, avós, tios e amigos da terceira idade. Que hoje, 
contemplando esta terra agora abençoada, possamos fazer uma oração especial 
todas essas gerações, refletindo sobre os ensinamentos que elas nos deram, para 
que amanhã possamos plantar a semente com a nossa juventude.
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Convidamos  todos a permanecerem conosco após o fim desta 
celebração, assistindo ao concerto musical de Cantos Marianos, com o Coral de 
nossa Paróquia e convidados.

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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Sua mãe disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser! (Jo, 2, 5).

5° Dia - Maria E A ESPERANÇA

Preparação nos lares

No quinto dia da novena, é proposto o tema Maria e a esperança. Maria é a 
mãe da esperança. Maria, que teve uma fé singular, possuiu também uma esperança 
exímia. Para preparação neste dia de celebração, propomos colocar sobre o altar 
algumas sementes representando a nossa fé e esperança em Deus. Estas sementes 
serão plantadas na terra abençoada ontem.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que 
reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Maria é a mãe da esperança, o ícone mais expressivo da esperança cristã. 
Toda a sua vida é um conjunto de atitudes de esperança, a partir do “sim” 
proferido no momento da Anunciação. Maria não sabia como poderia se tornar 
Mãe, mas confiou-se totalmente ao mistério que estava para se cumprir, e se 
tornou a Mulher da esperança. Nas Bodas de Caná, Maria é a Mãe da esperança, 
atenta e solícita em relação às necessidades humanas de todos nós, seus filhos 
pela graça de Jesus Cristo.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Is 55)

Leitura do Livro do Profeta Isaías

“Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, enquanto 
ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas 
maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para nosso 
Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os 
vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, 
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diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus 
pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra.” 
– Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 144,2-3.8-9.17-18 (R. 18a)

R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!

Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar o vosso nome 
para sempre. / Grande é o Senhor e muito digno de louvores, / e ninguém pode 
medir sua grandeza. R.

Misericórdia e piedade é o Senhor, / ele é amor, é paciência, é compaixão. 
/ O Senhor é muito bom para com todos, / sua ternura abraça toda criatura. R.

É justo o Senhor em seus caminhos, / é santo em toda obra que ele faz. / 
Ele está perto da pessoa que o invoca, / de todo aquele que o invoca lealmente. R.

8- SEGUNDA LEITURA (Fl 1,20c-24.27a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses

“Irmãos: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja 
pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, 
se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o 
que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o desejo de partir, para 
estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – mas para vós é mais 
necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei 
à altura do Evangelho de Cristo.” – Palavra do Senhor. 

AS: Graças a Deus
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9- EVANGELHO (Lc 8, 1-3)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Vinde abrir nosso coração, Senhor; ó Senhor, abri o nosso coração, e, 

então, do vosso Filho a palavra, poderemos acolher com muito amor!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo: Jesus contou esta parábola a seus discípulos: ‘O Reino 
dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar 
trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda 
de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o 
patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes 
disse: ‘Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. 
E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e 
fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou 
outros que estavam na praça, e lhes disse: `Por que estais aí o dia inteiro 
desocupados?’ Eles responderam: `Porque ninguém nos contratou’. O patrão 
lhes disse: `Ide vós também para a minha vinha’. Quando chegou a tarde, o 
patrão disse ao administrador: ̀ Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária 
a todos, começando pelos últimos até os primeiros!’ Vieram os que tinham 
sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. 
Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam 
receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. 
Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: `Estes 
últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o 
cansaço e o calor o dia inteiro’. Então o patrão disse a um deles:

 `Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda 
de prata? Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi 
contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito 
de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, 
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porque estou sendo bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros 
serão os últimos.’ - Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

10- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA ESPERANÇA

Hoje, neste 5ª dia, somos convidados à esperança. Na Constituição Lumen 
Gentium, o Concilio Vaticano II, nos apresenta Maria como sinal de esperança:

Querendo Deus, na Sua infinita benignidade e sabedoria, levar a cabo 
a redenção do mundo, “ao chegar a plenitude dos tempos, enviou Seu Filho, 
nascido de mulher,... a fim de recebermos a filiação adotiva” (Gál. 4, 4-5). “Por 
amor de nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou na 
Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo”. Este divino mistério da 
salvação é-nos relevado e continua na Igreja, instituída pelo Senhor como Seu 
corpo; nela, os fiéis, aderindo à cabeça que é Cristo, e em comunhão com todos 
os santos, devem também venerar a memória “em primeiro lugar da gloriosa 
sempre Virgem Maria Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.   Entretanto, a 
Mãe de Jesus, assim como, glorificada já em corpo e alma, é imagem e início da 
Igreja que se há de consumar no século futuro, assim também, na terra, brilha 
como sinal de esperança segura e de consolação, para o Povo de Deus ainda 
peregrinante, até que chegue o dia do Senhor (cfr. 2 Ped. 3,10).

11- HOMILIA 

12- PROFISSÃO DE FÉ

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra: e em Jesus 
Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo, nasceu da Virgem Maria , padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, 
subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na 
vida eterna.

AS: Amém!
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13- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa Senhora 
das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, confirmai em sua missão o Santo Padre e todos os ministros 
ordenados, para que seu ministério seja sempre orientado pela esperança, rezemos.

2. Senhor, que tenhamos sempre em nós a esperança que aqueceu o 
coração da Virgem Maria, rezemos.

3. Senhor, cumulai de bençãos os jovens no serviço que desempenham 
na Igreja e em toda sua vida, rezemos.

PR: Escutai, Senhor, as preces que confiantes colocamos diante de vós. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

14- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
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Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

15- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, 
para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

16- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

17- PAI NOSSO

18- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

19- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento 
para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.

AS: Amém!
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20- BENÇÃO

Benção da semente

PR: Deus misericordioso, que multiplicais o trigo, no qual nos dais o 
pão de cada dia e, também, o alimento eucarístico, abençoais essas sementes e 
os semeadores, a fim de que brotem abundantes frutos e faça crescer a fé e a 
esperança de vosso povo. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém!

21 - COMPROMISSO DO DIA

Maria é para todos nós modelo de esperança perfeita, que provém de 
sua fé a entrega total à vontade de Deus. Ao plantarmos essa semente neste 
dia, meditemos sobre como ela pode representar a nossa esperança no futuro 
que Deus reservou a cada um de nós. Nesta terra fértil e abençoada, preparada 
pela graça de Deus e pelos ensinamentos de nossos ancestrais, vamos plantar 
a semente da juventude, com a fé e esperança de que Deus conduzirá nossos 
jovens no caminho de conversão e santidade.

22- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

23- BENÇÃO FINAL
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O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça!
O Senhor está contigo.” (Lc, 1, 28).

6° Dia - Maria,
MINHA ALEGRIA

Preparação nos lares

No sexto dia da novena, o tema proposto é a alegria. Alegria de termos 
Maria como modelo e também de termos Maria como nossa Mãe Santíssima. Para 
a preparação deste dia de celebração, propomos que enfeitem os lares com flores 
e perfumes, colocando sobre o altar objetos que lhe remetam ao sentimento da 
alegria e um alimento a ser partilhado em família após a celebração.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova Vocação”, 
da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

A verdadeira alegria é um dom de Deus, fruto do Espírito Santo, que nos 
liberta. Maria se entregou à vontade de Deus como serva, e crendo no projeto 
de Deus, a alegria da salvação se firmou em seu coração. Uma alegria que se 
consolidou na docilidade ao Espírito Santo e no serviço aos mais necessitados. 
A alegria é precursora do serviço. Quem não a tem, não está apto para servir, 
não suporta, pois é ela quem torna o peso leve e o fardo suave. Na alegria, a 
Virgem Maria viveu, acolheu, ofertou, silenciou, esperou, sofreu e testemunhou 
a Ressurreição. A alegria da fé, alegria da esperança e da caridade.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Is 55 6-9)

Leitura do Livro do Profeta Isaías

“Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, enquanto 
ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto, suas 
maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para
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nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensa-mentos não são como 
os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, 
diz o Senhor. Estão meus cami-nhos tão acima dos vossos caminhos e meus 
pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra.” 
– Palavra do Senhor. 

AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 144,2-3.8-9.17-18 (R. 18a)

R. O Senhor está perto da pessoa que o invoca!

Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar o vosso nome 
para sempre. / Grande é o Senhor e muito digno de louvores, / e ninguém pode 
medir sua grandeza. R.

Misericórdia e piedade é o Senhor, / ele é amor, é paciência, é compaixão. 
/ O Senhor é muito bom para com todos, / sua ternura abraça toda criatura. R.

É justo o Senhor em seus caminhos, / é santo em toda obra que ele faz. / 
Ele está perto da pessoa que o invoca, / de todo aquele que o invoca lealmente. R.

8-  SEGUNDA LEITURA (Fl 1,20c-24.27a)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses

“Irmãos: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja 
pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, 
se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o 
que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o desejo de partir, para 
estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – mas para vós é mais 
necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei 
à altura do Evangelho de Cristo.” – Palavra do Senhor. 

AS: Graças a Deus
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9- EVANGELHO (Lc 8, 1-3)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Vinde abrir nosso coração, Senhor; ó Senhor, abri o nosso coração, e, 

então, do vosso Filho a palavra, poderemos acolher com muito amor!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo: Jesus contou esta parábola a seus discípulos: ‘O Reino 
dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar 
trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda 
de prata por dia, e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o 
patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes 
disse: ‘Ide também vós para a minha vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. 
E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e 
fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou 
outros que estavam na praça, e lhes disse: `Por que estais aí o dia inteiro 
desocupados?’ Eles responderam: `Porque ninguém nos contratou’. O patrão 
lhes disse: `Ide vós também para a minha vinha’. Quando chegou a tarde, o 
patrão disse ao administrador: ̀ Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária 
a todos, começando pelos últimos até os primeiros!’ Vieram os que tinham 
sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. 
Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam 
receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. 
Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: `Estes 
últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o 
cansaço e o calor o dia inteiro’. Então o patrão disse a um deles:

`Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de 
prata? Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este que foi contratado
por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que 
quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo
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bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.’ - 
Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

10- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA ALEGRIA

Irmãos e Irmãs! O convite para este sexto dia de nossa novena é de 
aprendermos de Maria a virtude da alegria. Na Carta Apostólica Rosarium 
Virginis Mariae, o Papa João Paulo II escreveu: O primeiro ciclo, o dos “mistérios 
gozosos”, caracteriza-se de fato pela alegria que irradia do acontecimento da 
Encarnação. Isto é evidente desde a Anunciação, quando a saudação de Gabriel 
à Virgem de Nazaré se liga ao convite da alegria messiânica: “Alegra-te, Maria”. 
Para este anúncio se encaminha a história da salvação, e até, de certo modo, a 
história do mundo. De fato, se o desígnio do Pai é recapitular em Cristo todas 
as coisas (cf. Ef 1, 10), então todo o universo de algum modo é alcançado 
pelo favor divino, com o qual o Pai Se inclina sobre Maria para torná-La Mãe 
do seu Filho. Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no fiat 
com que Ela corresponde prontamente à vontade de Deus. Sob o signo da 
exultação, aparece depois a cena do encontro com Isabel, onde a mesma voz 
de Maria e a presença de Cristo no seu ventre fazem “saltar de alegria” João (cf. 
Lc 1, 44). Inundada de alegria é a cena de Belém, onde o nascimento do Deus-
Menino, o Salvador do mundo, é cantado pelos anjos e anunciado aos pastores 
precisamente como “uma grande alegria” (Lc 2, 10).

11- HOMILIA 

12- PROFISSÃO DE FÉ

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra: e em 
Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria , padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na 
Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna.

AS: Amém!
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13- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa Senhora 
das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, fazei que o Santo Padre e os ministros ordenados da Igreja 
saibam sempre ser exemplos da alegria que vem da intimidade convosco, rezemos.

2. Senhor, aproximai-vos mais e mais dos que mais necessitam da alegria da 
vossa presença, rezemos.

3. Senhor, alimentai com a vossa alegria todos nós, Igreja em saída a 
evangelizar, rezemos.

PR: Escutai, Senhor, as preces que confiantes colocamos diante de vós. Por 
Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

14- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
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Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

15- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, 
para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

16- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

17- PAI NOSSO

18- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

19- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento 
para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.

AS: Amém!
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20- BENÇÃO

Benção dos Objetos e do Alimento

PR: Deus todo-poderoso, fonte de graça e coroa dos Santos, concedei-nos, 
por intercessão de Nossa Senhora das Mercês, que, servindo-nos destes bens e 
alimentos, que Vos apresentamos para receberem a vossa bênção, possamos nos 
confiar e nos entregarmos inteiramente ao Vosso projeto de Salvação, e, assim, 
tenhamos a graça, pelo Vosso Espírito Santo, de termos o dom da verdadeira 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém!

21 - COMPROMISSO DO DIA

Diante de um mundo com tantas “falsas alegrias”, passageiras, Maria nos 
mostra a verdadeira alegria, perene, aquela que sentimos quando nos confiamos 
inteiramente a Deus e seguimos os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Essa alegria vem da certeza do amor de Deus por nós, de que Ele nos guia e 
quer que estejamos unidos a Ele em seu Reino de amor. Que ao enfeitarmos 
nossos lares, olharmos os objetos que nos lembram da alegria e ao partilharmos 
esse alimento em família, possamos dar glória a Deus por seu amor por nós. 
Propomos que a família se reúna para partilhar o alimento e faça uma oração de 
agradecimento a Deus, pedindo a graça de ter do dom da verdadeira alegria.

22- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

23- BENÇÃO FINAL
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E Maria disse: ‘A minha alma engrandece o Senhor,
e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador,” (Lc, 1, 46-47).

7° Dia - MariaE A CARIDADE

Preparação nos lares

No sétimo dia da novena, meditaremos sobre a caridade, de que Maria nos 
é exemplo. Maria se esvazia de si para servir a Deus e ao próximo com caridade. 
Para preparação deste dia de celebração, propomos que coloquem junto ao altar 
uma cesta básica ou um quilo de alimento para ser entregue à Ação Social de 
nossa Paróquia, para distribuição aos necessitados. Caso você não possa deixar sua 
doação na Secretaria Paroquial, pode entrar em contato por telefone com a mesma 
que podemos buscar a doação em seu lar.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova Vocação”, 
da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, todas 
têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Maria foi tão cheia de caridade que socorria os necessitados, mesmo sem 
que lhe pedissem, como fez nas bodas de Caná, ou quando já grávida viajou 
para a ajudar a sua prima Isabel. A grande caridade de Maria, porém, se revela 
na aceitação do Mistério da Cruz, oferecendo à morte o seu Filho pela nossa 
salvação, pelo que São Boaventura diz: “Maria amou o mundo de tal modo, que 
deu por ele o seu Filho unigênito.” Esta caridade de Maria para conosco não é 
menor agora que ela está no céu; muito ao contrário, como diz o mesmo São 
Boaventura, ali muito se tem aumentado, porque conhece melhor as nossas 
misérias. Pobres de nós, se Maria não rogasse a nosso favor!

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano 
Mateus para torná-lo Apóstolo, dai-nos, por sua oração e exemplo, a graça de 
vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do espírito Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Ef 4,1-7.11-13)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios

“Irmãos: Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de 
acordo com a vocação que recebestes: Com toda a humildade e mansidão, 
suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a 
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unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo e um só Espírito, 
como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, 
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, 
age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a 
graça na medida em que Cristo lha deu. E foi ele quem instituiu alguns como 
apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, 
como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para 
edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de 
Cristo em sua plenitude.” – Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a)

R. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

Os céus proclamam a glória do Senhor, / e o firmamento, a obra de suas 
mãos; / o dia ao dia transmite esta mensagem, / a noite à noite publica esta 
notícia. R.

Não são discursos nem frases ou palavras, / nem são vozes que possam 
ser ouvidas; / seu som ressoa e se espalha em toda a terra, / chega aos confins 
do universo a sua voz. R.

8- EVANGELHO (Mt 9 9-13)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. A vós, ó Deus louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó 

Senhor, o coro dos apóstolos!

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
AS: Glória a Vós Senhor
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Naquele tempo: Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, 
sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: ‘Segue-me!’ Ele se levantou e 
seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos 
cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus 
discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: ‘Por que 
vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?’ Jesus ouviu 
a pergunta e respondeu: ‘Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas 
sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: `Quero misericórdia e não 
sacrifício’. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores’ - 
Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA CARIDADE

A caridade, o amor virtude muito presente na vida e no agir de Maria é 
o tema central deste 7º dia da novena em louvor a Nossa Senhora das Mercês. 
Na Carta Encíclica REDEMPTORIS MATER, assim exorta JOÃO PAULO 
II: “Logo depois de ter narrado a Anunciação, o Evangelista São Lucas faz-nos 
de guia, seguindo os passos da Virgem em direção a “uma cidade de Judá” (Lc 
1, 39). Segundo os estudiosos, esta cidade devia ser a “Ain-Karim” de hoje, 
situada entre as montanhas, não distante de Jerusalém. Maria dirigiu-se para lá 
“apressadamente”, para visitar Isabel, sua parente. O motivo desta visita há de 
ser procurado também no fato de Gabriel, durante a Anunciação, ter nomeado 
de maneira significativa Isabel, que em idade avançada tinha concebido do 
marido Zacarias um filho, pelo poder de Deus: “Isabel, tua parente, concebeu 
um filho, na sua velhice; e está já no sexto mês, ela, a quem chamavam estéril, 
porque nada é impossível a Deus” (Lc 1, 36-37). O mensageiro divino tinha 
feito recurso ao evento, que se realizara em Isabel, para responder à pergunta 
de Maria: “Como se realizará isso, pois eu não conheço homem?” (Lc 1, 34). 
Sim, será possível exatamente pelo “poder do Altíssimo”, como e ainda mais 
do que no caso de Isabel.

Maria dirige-se, pois, impelida pela caridade, a casa da sua parente. 
Quando aí entrou, Isabel, ao responder à sua saudação, tendo sentido o  
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menino estremecer de alegria no próprio seio, “cheia do Espírito Santo”, saúda 
por sua vez Maria em alta voz: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito o 
fruto do teu ventre” (cf. Lc 1, 40-42). Essa proclamação e aclamação de Isabel 
viria a integrar a oração da Ave Maria, como continuação da saudação do Anjo, 
tornando-se assim uma das orações mais frequentes da Igreja. Mas são ainda mais 
significativas as palavras de Isabel, na pergunta que se segue: “E donde me é 
dada a dita que venha ter comigo a mãe do meu Senhor?” (Lc 1, 43). Isabel dá 
testemunho acerca de Maria: reconhece e proclama que diante de si está a Mãe do 
Senhor, a Mãe do Messias. Neste testemunho participa também o filho que Isabel 
traz no seio: “estremeceu de alegria o menino no meu seio” (Lc 1, 44). O menino 
é o futuro João Batista, que, nas margens do Jordão, indicará em Jesus o Messias.

10- HOMILIA 

11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, fonte de todo bem, fortalecei o coração do Santo Padre e de 
todos os ministros de vossa Igreja na caridade evangélica, rezemos.

2. Senhor, fonte da graça, ensinai-nos a perseverar na caridade junto aos 
que mais necessitam, rezemos.

3. Senhor, fonte da vida, abençoai-nos e dai a cada um de nós a graça que 
mais necessitamos, rezemos.

PR: Senhor Jesus, vós fundastes vossa Igreja no alicerce dos Apóstolos. 
Possamos sempre ser guiados por vossos ensinamentos e fortalecidos por vossa 
intercessão. Vós que viveis e reinais para sempre. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.
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Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Ao honrarmos a memória de São Mateus, nós vos apresentamos, ó 
Pai, nossas preces e oferendas, para que considereis com amor a vossa Igreja, 
vós que nutristes a sua fé com a pregação dos Apóstolos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO
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Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, ao participarmos da alegria da salvação, que encheu de 
júbilo São Mateus, recebendo o Salvador em sua casa, concedei que sejamos 
sempre refeitos à mesa daquele que veio chamar à salvação não os justos, mas 
os pecadores. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

18- BENÇÃO

Benção dos Alimentos

PR: Senhor nosso Deus, eterno e todo poderoso, abençoai (+) estes 
alimentos, pela intercessão de Nossa Senhora das Mercês, para que, seguindo 
com amor o caminho dos vossos mandamentos, aqueles que o recebam sejam 
abençoados por vossa graça e obtenham por vossa misericórdia o auxílio nas 
necessidades da vida presente e alcancem o dom da santidade. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

AS: Amém!
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19 - COMPROMISSO DO DIA

O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que “Por sua adesão total 
à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do espírito 
Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. (...) De 
modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, 
ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural as 
almas.”(968) A caridade pode ser compreendida, conforme os ensinamentos 
de São Paulo (Rm 5,5), como aquele amor de Deus que está em nós pelo dom 
do Espírito Santo. E como obra de caridade, por amor e solidariedade aos 
nossos irmãos, propomos que possamos fazer uma doação destes alimentos 
abençoados aos necessitados, orando por eles, para que eles, pela graça e 
misericórdia de Deus, eles possam obter o auxílio material e espiritual de que 
necessitam.

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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“Então Maria disse: ‘Eis aqui a serva do Senhor!
Faça-se em mim segundo a tua palavra,” (Lc, 1, 38).

8° Dia - Maria E A fidelidade

Preparação nos lares

No oitavo dia da novena, a reflexão será sobre a fidelidade de Maria. 
Maria durante toda a sua vida foi a serva fiel de Deus, exemplo de fidelidade para 
todos nós. A fidelidade nos ensina a nos abrirmos ao chamado de Deus, para que 
possamos, com amor, viver a vocação a que Deus nos chamou.. Assim, para este 
dia de celebração, propomos que coloquem junto ao altar um objeto que simbolize 
a sua vocação.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, todas 
têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

O sim de Maria na Anunciação é a expressão máxima de sua fidelidade. 
Mesmo não compreendendo como o mistério da Encarnação iria se realizar em 
seu ventre, Maria diz seu sim. Com Maria podemos aprender como viver esta 
fidelidade. Maria é a expressão mais plena da fidelidade perfeita, é a expressão 
da fidelidade que significa cooperar , na perseverança, com a graça da vocação. 
E a vocação de cada um de nós é nos unirmos a Jesus Cristo, que nasceu por 
nós, morreu por nós e ressuscitou por nós, para nossa salvação. Maria nos 
mostra que se formos fiéis de todo o coração, nada pode nos separar do amor 
de Cristo e de vivermos nossa vocação.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei 
que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Pr 21,1-6.10-13)

Leitura do Livro dos Provérbios

“O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente; ele o dirige 
para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o 
Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao  
Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada 
dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado
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produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. 
Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que 
procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para 
o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o 
sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva 
os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há 
de clamar, mas não será ouvido.” – Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 118 (119),1. 27. 30. 34. 35. 44 (R. 35a)

R. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos!

Feliz o homem sem pecado em seu caminho, / que na lei do Senhor 
Deus vai progredindo! R.

Fazei-me conhecer vossos caminhos, / e então meditarei vossos 
prodígios! R.

Escolhi seguir a trilha da verdade, / diante de mim eu coloquei vossos 
preceitos. R.

Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, / e de todo o coração a guardarei. R.

Guiai meus passos no caminho que traçastes, / pois só nele encontrarei 
felicidade. R.

Cumprirei constantemente a vossa lei; / para sempre, eternamente a 
cumprirei! R.

8- EVANGELHO (Lc 8 19-21)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. A vós, ó Deus louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó 

Senhor, o coro dos apóstolos!
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PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo: A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não 
podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: 
‘Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver.’ Jesus respondeu: ‘Minha 
mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em 
prática.’ - Palavra da Salvação. 

AS: Glória a Vós Senhor

9- REFLEXÃO – MARIA MULHER DA FIDELIDADE

Na nossa peregrinação espiritual em preparação à Festa de nossa Padroeira Nossa 
Senhora das Mercês, hoje é o 8º dia em que somos convidados a contemplar a 
fidelidade de Maria. Quem vai contribuir com nossa reflexão é o Papa Francisco. 
Assim ele escreve sobre Maria e sua itinerância como discípula de Jesus, na 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, a primeira de seu episcopado. “Na 
cruz, quando Cristo suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado 
do mundo e a misericórdia divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora 
da Mãe e do amigo. Naquele momento crucial, antes de declarar consumada a 
obra que o Pai Lhe havia confiado, Jesus disse a Maria: “Mulher, eis o teu filho!” 
E, logo a seguir, disse ao amigo bem-amado: “Eis a tua mãe!” (Jo 19, 26-27). 
Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem primariamente uma 
terna preocupação por sua Mãe; mas são, antes, uma fórmula de revelação que 
manifesta o mistério duma missão salvífica especial. Jesus deixava-nos a sua Mãe 
como nossa Mãe. E só depois de fazer isto é que Jesus pôde sentir que “tudo se 
consumara” (Jo 19, 28). Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo 
conduz-nos a Maria; conduz-nos a Ela, porque não quer que caminhemos sem 
uma mãe; e, nesta imagem materna, o povo lê todos os mistérios do Evangelho. 
Não é do agrado do Senhor que falte à sua Igreja o ícone feminino. Ela, que O 
gerou com tanta fé, também acompanha “o resto da sua descendência, isto é, 
os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus” 
(Ap 12, 17). Esta ligação íntima entre Maria, a Igreja e cada fiel, enquanto de
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maneira diversa geram Cristo, foi maravilhosamente expressa pelo Beato Isaac 
da Estrela: “Nas Escrituras divinamente inspiradas, o que se atribui em geral à 
Igreja, Virgem e Mãe, aplica-se em especial à Virgem Maria (...). Além disso, cada 
alma fiel é igualmente, a seu modo, esposa do Verbo de Deus, mãe de Cristo, 
filha e irmã, virgem e mãe fecunda. (...) No tabernáculo do ventre de Maria, 
Cristo habitou durante nove meses; no tabernáculo da fé da Igreja, permanecerá 
até ao fim do mundo; no conhecimento e amor da alma fiel habitará pelos 
séculos dos séculos”. 

“286. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, 
com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do 
Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não 
falte o vinho na nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, 
que compreende todas as penas. Como Mãe de todos, é sinal de esperança para os 
povos que sofrem as dores do parto até que germine a justiça. Ela é a missionária 
que se aproxima de nós, para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os 
corações à fé com o seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha 
conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus.

10- HOMILIA 

11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós!

1. Senhor, conservai o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes e diáconos 
sempre fiéis em sua vocação de ministros ordenados da Igreja, rezemos.

2. Senhor, pedimos especialmente pelos religiosos e pessoas consagradas, 
para que, a exemplo de Maria, permaneçam constantes sob vossa proteção, 
rezemos.

3. Senhor, iluminai cada um de nós para que sejamos fiéis em nossas 
vocações, rezemos.
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PR: Pai de bondade, ouvi essas preces que vos dirigimos e tornai-nos 
sempre mais filhos e filhas vossos. Por Cristo, Senhor nosso.

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, 
para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!
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14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com vosso sacramento 
para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo, 
nosso Senhor.

AS: Amém!

18- BENÇÃO

Benção dos Objetos que representam a Vocação

PR: Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que 
sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, e do Vosso filho Nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe estes 
símbolos de fé e piedade, que simbolizam a vocação de vossos fiéis, para que 
possamos nos unir ao vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do 
Espírito Santo. 

AS: Amém!
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19 - COMPROMISSO DO DIA

Maria é um grande exemplo de fidelidade a Deus, que se entrega e 
se mantém fiel, por toda a sua vida, à vontade de Deus. Cada um de nós é 
chamado por Deus a uma vocação: a de nos unirmos a Nosso Senhor Jesus 
Cristo, por meio de uma promessa de vida a Deus. “Em várias circunstâncias, 
o cristão é convidado a fazer ‘promessas’ a Deus. O Batismo e a Confirmação, 
o Matrimônio e a Ordenação sempre as contêm. Por devoção pessoal, o cristão 
pode também prometer a Deus este ou aquele ato, oração, esmola, peregrinação 
etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito 
devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel.”(Catecismo da 
Igreja Católica, 2102). 

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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‘Bem aventurada aquela que acreditou,
porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor (Lc, 1, 45).

9° Dia - Maria
E A CONFIANÇA

Preparação nos lares

Neste nono e último dia da novena, meditaremos sobre a confiança. Foi 
a confiança de Maria na Ressurreição que a fez suportar todo o sofrimento de 
seu Filho na cruz. Rezemos para que tenhamos a confiança em Deus como 
Maria, para suportamos os sofrimentos. Assim, para este dia de celebração, 
propomos que coloquem junto ao altar remédios ou outros objetos que 
simbolizem alguma provação ou sofrimento por que você ou algum irmão 
está passando.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova Vocação”, 
da CNBB Regional Sul 2, vamos rezaremos uma dezena do terço pelas vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, todas 
têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

Temos a graça de celebrar este último dia da novena com a Memória 
de São Pio de Pietrelcina. Padre Pio dizia: “Amai Nossa Senhora e tornai-a 
amada!” E em sua cela, tinha uma frase de São Bernardo: “Maria é a razão da 
minha esperança.”

Maria superou toda a dor da Cruz porque sua confiança e fé levaram-na 
à certeza de que Seu Filho estava vencendo o poder do mal. Cabe a nós, filhos 
de Nossa Senhora, a exemplo de São Pio de Pietrelcina, recorrermos a ela com 
confiança. As atitudes de fé e esperança de Maria e de São Pio de Pietrelcina nos 
impulsionam a crer que Deus nunca nos desampara, Ele tudo sabe e tudo governa 
providencialmente.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça 
singular de participar da cruz de vosso Filho e, por seu ministério, renovastes 
as maravilhas de vossa misericórdia, concedei-nos, por sua intercessão, que nos 
associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória 
da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. 

AS: Amém!

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Pr 30, 5-9)

Leitura do Livro dos Provérbios

“A Palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se 
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abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda 
e passes por mentiroso! Duas coisas eu te pedi; não mas recuses, antes de 
eu morrer: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês pobreza nem 
riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que, 
saciado, eu te renegue e diga: ‘Quem é o Senhor?’ Ou que, empobrecido, eu 
me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus.” – Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (Sl 118 (119),29. 72. 89. 101. 104. 163 (R. 105a)

R. Vossa palavra é uma luz para os meus passos!

Afastai-me do caminho da mentira / e dai-me a vossa lei como um 
presente! R.

A lei de vossa boca, para mim, / vale mais do que milhões em ouro e 
prata. R.

É eterna, ó Senhor, vossa palavra, / ela é tão firme e estável como o céu. R.

De todo mau caminho afasto os passos, / para que eu siga fielmente as 
vossas ordens. R.

De vossa lei eu recebi inteligência, / por isso odeio os caminhos da 
mentira. R.

Eu odeio e detesto a falsidade, / porém amo vossas leis e mandamentos! R.

8- EVANGELHO (Lc 9, 1-6)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois, o Reino de Deus está 

chegando!
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PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo, Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade 
sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o Reino 
de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: “Não leveis nada para o caminho: 
nem cajado nem sacola nem pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas. Em 
qualquer casa onde entrardes, ficai aí; e daí é que partireis de novo. Todos 
aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos 
vossos pés, como protesto contra eles”. Os discípulos partiram e percorriam 
os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares. – 
Palavra da Salvação.

AS: Glória a Vós Senhor

9- MARIA MULHER DA CONFIANÇA

A confiança está estreitamente ligada à capacidade de abandonar-se nas mãos 
de Deus, tão presente na escolha feita por Maria. Este caminho de santidade 
está expresso na Carta Encíclica Redemptoris Mater do sumo pontífice João 
Paulo II sobre a bem-aventurada virgem maria na vida da igreja que está a 
caminho. “Sob este ponto de vista, temos necessidade de voltar, mais uma 
vez, à consideração do acontecimento fundamental na economia da salvação, 
ou seja, a Encarnação do Verbo de Deus, no momento da Anunciação. É 
significativo que Maria, reconhecendo nas palavras do mensageiro divino 
a vontade do Altíssimo e submetendo-se ao seu poder, diga: “Eis a serva 
do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). O primeiro 
momento da submissão à única mediação “entre Deus e os homens” 
― a mediação de Jesus Cristo ― é a aceitação da maternidade por parte da 
Virgem de Nazaré. Maria consente na escolha divina para se tornar, por 
obra do Espírito Santo, a Mãe do Filho de Deus. Pode dizer-se que este 
consentimento que ela dá à maternidade é fruto sobretudo da doção total a
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Deus na virgindade. Maria aceitou a eleição para ser mãe do Filho de Deus, 
guiada pelo amor esponsal, o amor que “consagra” totalmente a Deus uma 
pessoa humana. Em virtude desse amor, Maria desejava estar sempre e em tudo 
“doada a Deus”, vivendo na virgindade. As palavras: “Eis a serva do Senhor!”, 
comprovam o fato de ela desde o princípio ter aceitado e entendido a própria 
maternidade como dom total de si, da sua pessoa, ao serviço dos desígnios 
salvíficos do Altíssimo. E toda a participação materna na vida de Jesus Cristo, 
seu Filho, ela viveu-a até ao fim de um modo correspondente à sua vocação 
para a virgindade.”

10- HOMILIA 

11- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês e de São Pio de Pietrelcina, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês e São Pio, rogai por nós!

1. Senhor, iluminai com vossa luz o Santo Padre e a todos os ministros 
de vossa Igreja, para que perseverem com confiança em sua vocação, rezemos.

2. Senhor, ensinai a cada um de nós a confiar sempre mais em vosso 
amor, rezemos.

3. Senhor, iluminai os doentes em suas provações, para que confiem em 
vossa paterna presença, rezemos.

PR: Recebei benigno, ó Pai de misericórdia, essas nossas preces e 
atendei-as em vosso amor. Por Cristo, Senhor nosso. 

AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.
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Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

12- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

13- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Acolhei com bondade, ó Deus, as nossas preces e guardai-nos, 
pela intercessão dos vossos Santos, para servir dignamente ao vosso altar. Por 
Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

14- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

15- PAI NOSSO

16- COMUNHÃO
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Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais 
que torne a separar-me de Vós”. Amém!

17- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Deus eterno e todo-poderoso, fonte de toda paz e consolação: 
concedei que a vossa família, reunida para vos louvar nesta festa dos Santos, 
receba pela participação nos ministérios do vosso Filho o penhor da salvação 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

18- BENÇÃO

Benção dos Remédios e Objetos

PR: Senhor Jesus, que passastes fazendo o bem e curando os doentes, 
pela intercessão de Nossa Senhora das Mercês e de São Pio de Pietrelcina, 
dignai-Vos abençoar estes remédios e objetos que representam o sofrimento de 
vossos servos doentes. Dai vigor aos seus corpos e fortaleza aos seus espíritos, 
dai-lhes paciência nos sofrimentos e fazei que recuperem a saúde e vençam as 
tribulações com plena confiança, para que possam bendizer-Vos com renovada 
alegria. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

AS: Amém!
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19 - UNÇÃO DOS ENFERMOS

PR: Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor 
venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo,

AS: Amém.

PR: Para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, 
alivie os teus sofrimentos.

AS: Amém.

PR: Oremos.
Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, os sofrimentos 

deste enfermo. Sarai suas feridas, perdoai seus pecados, e expulsai para longe 
dele todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhe plena saúde 
de alma e corpo a fim de que, restabelecido pela vossa misericórdia, possa 
retomar as suas atividades. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito 
Santo.

AS: Amém.

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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“Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua 
debaixo dos pés e, sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas,” (Ap, 12, 1).

SOLENIDADE DA COROAÇÃO
DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Preparação nos lares

Neste dia da grande festa da Solenidade da Coroação de Nossa Senhora das 
Mercês, propomos que coloque em destaque, ornando com flores, uma imagem 
de Nossa Senhora, preferencialmente de Nossa Senhora das Mercês, para que essa 
imagem seja para você e sua família uma janela que conduz para o culto e o louvor 
a Deus na glória eterna que só a Ele pertence.

1 - DEZENA PELAS VOCAÇÕES

Seguindo a Ação Evangelizadora “Cada Comunidade uma Nova 
Vocação”, da CNBB Regional Sul 2, rezaremos uma dezena do terço pelas 
vocações. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consagrada, a família, a missão, 
todas têm sua origem em Deus, mas também são frutos da comunidade que 
reza. 

Oração Vocacional do Papa Paulo VI

Jesus, mestre divino, que chamaste os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 
força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e 
bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
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RITOS INICIAIS 

2 - ACOLHIDA E MENSAGEM INICIAL

É com imensa alegria que nos reunimos neste dia maravilhoso para juntos 
celebrarmos e rendermos nossa homenagem àquela que com grande fé aceitou 
ser a mãe do Redentor da humanidade.

O título de Nossa Senhora das Mercês surge por volta do ano de 1249, 
com a fundação da Ordem dos Mercedários, que chamam a Mãe de Jesus de 
Maria da Mercês, para a libertação dos cativos. Como Virgem das Mercês, Maria 
expressa toda sua personalidade teológica de Mãe da Misericórdia, dispensadora 
de todos os dons de que o homem precisa. 

Vamos celebrar com muita fé essa Solenidade, venerando com muito amor 
nossa Mãe Santíssima, rogando a Nossa Senhora das Mercês por nossa libertação 
de tudo aquilo que nos afasta do projeto que Deus concebeu para cada um de nós.

3 - ATO PENITENCIAL

4 - GLÓRIA

5 - ORAÇÃO DO DIA

PR: Fazei ó Deus, que ao celebrarmos a Solenidade de Nossa Senhora das 
Mercês, possamos também, pela sua intercessão, participar da plenitude de vossa 
graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

AS: Amém!



Novena 202078

LITURGIA DA PALAVRA 

6- PRIMEIRA LEITURA (Est 5,1b-2; 7,2b-3)

Leitura do Livro de Ester

Ester revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo 
interno do palácio real, frente a residência do rei. O rei estava sentado no 
trono real, na sala do trono, frente a entrada. Ao ver a rainha Ester parada 
no vestíbulo, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que 
tinha na mão, e Ester aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei 
lhe disse: “o que me pedes, Ester; o que queres que eu te faça? Ainda que me 
pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida”. Ester respondeu-lhe: 
se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida 
– eis o meu pedido! e a vida do meu povo – eis o meu desejo!  – Palavra do 
Senhor. 

AS: Graças a Deus

7- SALMO RESPONSORIAL (44(45))

R. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: que o Rei se encante com 
sua beleza!

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! R.

O povo de Tiro vos traz seus presentes, / os grandes do povo vos pedem 
favores. / Majestosa, a princesa real vem chegando, / vestida de ricos brocados 
de ouro. R.

Em vestes vistosas ao rei se dirige, / e as virgens amigas lhe formam 
cortejo; / entre cantos de festa e com grande alegria, / ingressam, então, no 
palácio real”. R.
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8- SEGUNDA LEITURA (Ap 12,1.5.13.15-16)

Leitura do Livro do Apocalipse

Apareceu no Céu um grande sinal: uma mulher vestida do sol, tendo a 
lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. E ela deu a luz 
um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. 
Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha 
sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha 
dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás 
da mulher a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. – 
Palavra do Senhor. 

AS: Graças a Deus

9- EVANGELHO (Jo 2,1-11)

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
V. Disse a mãe de Jesus aos serventes: “Fazei tudo o que ele disser!”

PR: O Senhor esteja convosco
AS: Ele está no meio de nós!
PR: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
AS: Glória a Vós Senhor

Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. 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 tem mais vinho”. Jesus respondeu-lhe: “Mulher porque dizes isso a mim? 
Minha hora ainda não chegou”. Sua Mãe disse aos que estavam servindo: 
“fazei o que eles vos disser”. Estavam três talhas de pedras colocadas aí para 
a purificação que os judeus acostumavam 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 o levaram. O mestre-sala experimentou a água, que 
se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que 
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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 melhor 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. -  Palavra da Salvação.
AS: Glória a Vós Senhor

10- HOMILIA

11- PROFISSÃO DE FÉ

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra: e 
em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria , padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus 
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no 
Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.

AS: Amém!

12- PRECES DA ASSEMBLEIA

Apresentemos ao Senhor nossas preces, por intercessão de Nossa 
Senhora das Mercês, dizendo:

AS: Nossa Senhora das Mercês e São Pio, rogai por nós!

1. Senhor, confirmai na caridade o Santo Padre e todos os ministros 
de vossa Igreja, para que sejam fiéis testemunhas da libertação que nasce da 
verdade, rezemos.

2. Senhor, por intercessão da Virgem Maria, vos pedimos: quebrai as 
correntes da tristeza em nossa vida, rezemos.
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3. Senhor, por intercessão da Virgem Maria, vos pedimos: libertai-nos de 
tudo o que nos separa de vosso amor, rezemos.

PR: Acolhei, Senhor nosso Deus, essas intenções e dai-nos um coração 
puro e que saiba amar. Isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. AS: Amém!

PR: Rezemos juntos a Oração a Nossa Senhora das Mercês.

Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. 
Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, 
minha saúde, e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos 
para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: 
desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e 
dificuldades, na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. 
Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes 
do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. 
Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

13- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

Canto e Procissão das Oferendas 

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

14- SOBRE AS OFERENDAS

PR: Festejando com alegria a Mãe de Deus, Nossa Senhora das Mercês, 
nós vos oferecemos, ó Pai, a hóstia de louvor. Concedei-nos, por este sacrifício, 
progredir no caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!
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15- ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

16- PAI NOSSO

17- COMUNHÃO

Comunhão Espiritual - Oração de Santo Afonso

“Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo 
Sacramento do Altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira 
por Vós. Mas, como não posso receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, 
vinde, ao menos espiritualmente, a meu coração. Abraço-me convosco como 
se já estivésseis comigo: uno-me Convosco inteiramente. Ah! não permitais que 
torne a separar-me de Vós”. Amém!

18- DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Tendo entrado em comunhão conosco ao celebrarmos a solenidade 
de nossa Senhora das Mercês, nós vos pedimos a graça de participar do eterno 
convívio. Por Cristo, nosso Senhor.

AS: Amém!

19- COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

20- CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA (cantada)

Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como filho(a) e propriedade vossa, Amém!

21- BENÇÃO FINAL
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