
FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

11 de Fevereiro de 2018
Ano B - São Marcos 

Cor branca

“E a mãe de Jesus estava presente”.

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos hoje a festa de Nossa Senho-
ra de Lourdes, padroeira de nossa Igreja Diocesana. 
Verdadeira discípula, a Virgem Maria, proporcionou 
com seu sim a Deus, o definitivo reencontro entre a 
Divindade e nossa humanidade. Nesta celebração, 
elevemos ao Senhor nossos louvores e peçamos 
humildemente a graça de nos assemelhar a sua 
piedosa Mãe, para que, crescendo em santidade, 
possamos fazer tudo o que o Filho nos diz!

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fra-
queza para que, ao celebrarmos a memória da Virgem 
Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua interces-
são, ressurgir de nossos pecados. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Através do profeta Isaías Deus promete 
paz a seu povo. Por meio de Maria cumpre-se tal 
profecia, Jesus nos torna herdeiros da paz.

I LEITURA (Is 66,10-14c)
(Lecionário santoral p.64)

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
10Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos 
vós que a amais; tomai parte em seu júbilo, todos 
vós que choráveis por ela, 11para poderdes sugar e 
saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos 
e deliciar-vos aos úberes de sua glória. 12Isto diz o 
Senhor: “Eis que farei correr para ela a paz como 
um rio e a glória das nações como torrente transbor-
dante. Sereis amamentados, carregados ao colo e 
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. CANTO INICIAL
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! Ó 

Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! Ó Espí-
rito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor!

Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra 
como no céu! (bis)

2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! É 
chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! Toda a 
vida se faz vocação, eis-me aqui, Senhor!

3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! 
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! 
Somos vossa família no amor, eis-me aqui, 
Senhor!

4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! Bem 
assim como sou, eis-me aqui, Senhor! Cada 
idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor!

05. CANTO PENITENCIAL 
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade 
de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai 
poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande 
culpa.

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer para o pecado e ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-nos  neces-
sitados da misericórdia do Pai e confessemos os 
nossos pecados:
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06. GLÓRIA (Apostila 85º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendi-
zemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons 
agradecemos.

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; vós, 
de Deus cordeiro santo, nossas culpas perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor.

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, 
com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.

Final: Amém! Amém!



09. SALMO RESPONSORIAL – Jt 13, 18bcde.19 (R. 15,9d)
(melodia 92º encontro CHEIA DE GRAÇA.... Lecioná-
rio santoral p.260, 2)
Ref.: Tu és a grande honra de todo o nosso 

povo!
1. Bendito é o Senhor, nosso Deus, / Que criou 

toda a terra e os céus, / E te levou a decepar a 
cabeça / Do chefe de nossos inimigos!

2. A esperança de que deste prova, / jamais 
deixará o coração / de todos que hão de 
lembrar-se,  / do poder do Senhor para sempre.
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II LEITURA (Gl 4,4-7)
(Lecionário santoral p.263)

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS GÁLATAS
Irmãos, 4quando se completou o tempo previsto, 
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, 
nascido sujeito à Lei, 5a fim de resgatar os que eram 
sujeitos à Lei e para que todos recebêssemos a filia-
ção adotiva. 6E por que sois filhos, Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
Abá – ó Pai! 7Assim já não és mais escravo, mas 
filho; e se és filho, és também herdeiro: tudo isso, 
por graça de Deus. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - (Jo 2,1-11)
(Lecionário santoral p.274)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 

aleluia! (bis)
1. É feliz, por que creste, Maria, pois, em ti, a 

Palavra de Deus vai cumprir-se conforme ele 
disse.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 1houve um casamento em Caná da 
Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. 2Também 
Jesus e seus discípulos tinham sido convidados 
para o casamento. 3Como o vinho veio a faltar, a 
mãe de Jesus lhe disse: “Eles não tem mais vinho”. 
4Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por que dizes isto a 
mim? Minha hora ainda não chegou”. 5Sua mãe dis-
se aos que estavam servindo: “fazei tudo o que ele 
vos disser”. 6Estavam seis talhas de pedra coloca-
das aí para a purificação que os judeus costumavam 
fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 

acariciados sobre os joelhos. 13Como uma mãe que 
acaricia o filho, assim eu vos consolarei; e sereis 
consolados em Jerusalém. 14cTudo isso haveis de 
ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se 
renovará como a relva do campo. A mão do Senhor 
se manifestará em favor dos seus servos. Palavra 
do Senhor.

cem litros. 7Jesus disse aos que estavam servindo: 
“Enchei as talhas de água”. Encheram-nas até a 
boca. 8Jesus disse: “Agora tirai e levai ao mestre-
-sala”. E eles levaram. 9O mestre-sala experimen-
tou a água, que se tinha transformado em vinho. 
Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam 
servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado 
a água. 10O mestre-sala chamou então o noivo e 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 me-
lhor 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.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Presid.: Irmãs e irmãos, rezemos para que a Igre-
ja e toda a humanidade participem da plenitude de 
graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Vir-
gem Maria, dizendo, cheios de fé: 

R. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhan-
ça da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé 
no meio do mundo, rezemos ao Senhor...

2. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Vir-
gem de Nazaré, anunciem a Boa Nova aos que são 
pobres, rezemos ao Senhor...

3. Para que todos os que choram e estão tristes 
sintam a proteção e a presença da Mãe de miseri-
córdia nas suas aflições e ansiedades, rezemos ao 
Senhor...

4. Por todos nós aqui presentes em assembleia, 
para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo, com a 
fé e a confiança da Virgem Maria, rezemos ao Se-
nhor...

5. Pelo nosso bispo Celso Antônio, que na próxima 
semana será empossado bispo diocesano de São 
José dos Pinhais. O Senhor o ampare nesta nova 
missão, dando-lhe forças para anunciar sua Boa 
Nova. Rezemos ao Senhor...

Presid.: Senhor, que fizestes da Virgem Santa Ma-
ria a mulher forte, sempre ao lado do seu Filho, con-
cedei-nos também a nós a graça de colaborarmos 
generosamente na obra da redenção da humanida-
de. Por Cristo nosso Senhor. Amém.



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

18. PREFÁCIO DA VIRGEM MARIA, II  (MR p. 446)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, proclamando as vossas maravilhas na per-
feição de todos os santos. Celebrando a memória 
da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa 
bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela 
cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes gran-
des coisas por toda a terra e estendestes a vossa 
misericórdia a todas as gerações, quando, olhando 
a humildade de vossa serva, nos destes, por ela, o 
Salvador da humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos 
santos se alegra eternamente na vossa presença, 
cantando, conosco a uma só voz: Santo, Santo, 
Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE 
DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
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SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua 
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de 
vida e santidade.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu 
esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós  na 
vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a 
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa Franciso e 
nosso bispo Celso Antônio, com os bispos do mun-
do inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos 
a eles, esperamos também nós saciarmos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

Ritos da Comunhão

19. Todos: Pai Nosso...

ORAÇÃO DA PAZ

(Saudação da Paz)

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS (94º enc) 
1. O pão tão saboroso que trazemos ao altar / 

Da massa retirada dos trigais 
Ref.: Sementes que se unem se tornam ali-

mento / Os frutos amassados bebida e 
sustento / Assim as nossas vidas unidas 
no amor / Formamos a Igreja bendito é o 
Senhor. 

2. O vinho delicioso que trazemos ao altar / Da 
uva cultivada em parreirais 

3. Os frutos e as sementes que trazemos ao 
altar / Respostas ao chamado que Deus faz



TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Tg 1,1-11, Sl 118(119), Mc 8,11-13
3ª Vd - Tg 1,12-18, Sl 93(94), Mc 8,14-21
4ª Rx - Jl 2,12-18, Sl 50(51), 2Cor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18
5ª Rx - Dt 30,15-20, Sl 1,1-2.3.4.6, Lc 9,22-25
6ª Rx - Is 58,1-9a, Sl 50(51), Mt 9,14-15
Sb Rx - Is 58,9b-14, Sl 85(86), Lc 5,27-32
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22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, ale-
grando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a 
graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. 
Por Cristo, nosso Senhor.

20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Na festa da vida, sem par, Caná põe a mesa, 

pois não! Na mesa não pode faltar nem vinho, 
nem risos, nem pão! Maria, que é Mãe, ali vai, 
os noivos têm Mãe em Caná. Jesus quer saber a 
hora do Pai, Maria lhe diz: “É já!” 

Ref.: Maria, Maria, vem pôr, Mãe querida, Jesus, 
Pão da Vida, na mesa do altar! Maria, Maria, sem 
ti não há festa: ó vem, fica nesta, pra nada faltar! 

2. O vinho já está bem no fim, sem ele alegria não 
há: não pode ficar triste assim a festa do amor 
em Caná. De manso Maria correu e diz a Jesus o 
que quer: e o vinho sobrou, a festa cresceu! Deus 
fez só por ti, Mulher! 

3. Escutem o que Ele disser e façam o que Ele 
mandar, assim esta santa mulher ensina a Pa-
lavra escutar. Nas talhas a água se faz um vi-
nho que espanta os hebreus: assim sempre tem 
união, festa e paz o povo que escuta a Deus. 

4. Maria em Caná revelou Jesus, a que veio e 
quem é; e a fé, esta Mãe revelou em Pedro, Tia-
go e André. Seus filhos em torno do altar, ó Mãe, 
te rezamos assim: ajuda-me a crer! Ensina-me a 
amar! E a festa será sem fim! 

5. Deus vem para a festa do amor, põe vinho na mesa 
e nos diz: “Deus quer ver você, sim senhor, no céu 
e na terra feliz!” Aqui Deus reparte seu Pão e a gen-
te aprendendo então vai: partilha o que tem e canta 
o refrão: “só quem quer o irmão, tem Pai!”

21. CANTO DE COMUNHÃO II - (93º Enc.)
1. A minha alma engrandece ao Senhor / Meu 

espírito exulta em Deus, meu Salvador / Meu 
Salvador. 

Ref.: Santo é o nome do Senhor, / Pois Ele fez 
em mim maravilhas. / Santo é meu Deus, San-
to é meu Deus, Santo é meu Deus. 

2. Porque olhou para a humildade de sua serva 
/ Doravante as gerações hão de chamar-me de 
bendita, / De bem-aventurada. 

3. Seu amor para sempre se estende, / De geração 
em geração sobre todos que o temem. / Ele é 
misericórdia. 4. Os soberbos de coração Deus 
dispersou, / Derrubou os poderosos e os humil-
des elevou. / Forte é o Senhor. 

5. Os famintos  com muitos bens Deus saciou, / De 
mãos vazias os abastados sem nada dispensou 
/ Santo é o Senhor. 

6. Socorreu Israel, seu servidor, / Na promessa aos 
nossos pais foi fiel ao seu amor. / Deus é  fiel.

  23. CANTO FINAL 
1. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe nossa e Mãe 

do Senhor, a ti elevamos a prece de fé, esperan-
ça e amor.

Ref.: Ó Virgem Mãe de Lourdes, rogai, rogai 
por nós! Ó Mãe Imaculada, rogai, rogai por 
nós.

2. Quiseste num lindo dia vir até nós e falar que 
os homens todos deviam o Santo Rosário re-
zar.

3. Mãe, vê teu povo que sofre sem pão, sem terra 
e sem lar, inspira-nos grande coragem para 
com teu povo lutar.

4. Ó Mãe, vem nos ajudar, viver o nosso ideal, 
assim toda a comunidade prossegue o seu 
caminhar.
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BÊNÇÃO SOLENE PARA FESTA DE NOSSA 
SENHORA (MR. p.527)

Presid.: O Deus de bondade que pelo Filho da Vir-
gem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com 
sua bênção. Amém.

Presid.: Seja-vos dado sentir sempre e por toda 
parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o 
autor da vida. Amém.

Presid.: E vós, que reunistes hoje para celebrar sua 
solenidade, possais colher a alegria espiritual e o 
prêmio eterno. Amém.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito santo. Amém.
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