
Ano XVIII
Número 177
Agosto de 2020

www.parassuncao.com.br

M
arcados por este 
tempo incomum de 
pandemia e instá-
vel, na convivência, 
em que nos subme-
temos a viver mais 

de perto no contexto familiar, 
vimos por bem pensar em Maria 
como a grande intercessora jun-
to de Deus por cada um e pela 
família. Daí aproveitamos o ano 
da família e o mês das vocações 
para pensar nas questões que 
marcam o eu, o outro e a famí-
lia na construção da santidade 
em busca do céu que nos espe-
ra. Excepcionalmente nossa no-
vena será toda transmitida pelo 
Facebook e Youtube da Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção de 
Barbacena. 

DIA 06/08 – QUINTA FEIRA
“Mãe da Vocação 

matrimonial: A família 
como vocação ao amor.”

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Pastoral familiar e ECC
• 19h - Celebração eucarística 
seguida novena
Liturgia: Comunidade Sant’Ana e 
São Joaquim.  

DIA 07/08 - SExTA-FEIRA
“Mãe do bom conselho – 

A família como formadora 
da personalidade.”

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Ministério da eucaristia e acóli-
tos
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidades N. Sra. da 
Ajuda, do Faria; São José, de Se-
veriano e São Judas Tadeu,  da 
Chapada do Faria

DIA 08/08 – SábADo
“Mãe da humanidade – Família, 

principal formadora 
da sociedade.”

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Pastoral da Criança e mães que 
rezam pelos filhos.
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidades São Pedro 
e Colônia Rodrigo Silva
• 18h - Apresentação musical

DIA 09/08 – DomINgo
“Mãe admirável – Família, fonte 

e berço da comunicação.” 
• 08h - Adoração ao Santíssimo: 
Apostolado da Oração e Pascom

• 9h - Celebração eucarística se-
guida da novena.
• Liturgia: Comunidade e bairro 
São Vicente
• 18:30h - Apresentação musical

DIA 10/08 - SEgUNDA FEIRA
“Mãe Prudentíssima – Família, 
espaço de diálogo e de revela-

ção dos sentimentos.” 
• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
RCC e Pastoral Social
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidade Santa Luí-
sa de Marillac – Bairro Monsenhor 
Mário Quintão 

DIA 11/08 - TERçA FEIRA
“Mãe amável – Família, ponto de 
construção da individualidade.” 

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
JUC e EAC
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidade Imaculada 
– Bairro Boa Morte

DIA 12/08 - QUARTA-FEIRA 
“Mãe da justiça – Família, 

espaço de conforto e 
de queda das tensões.” 

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Pastoral do Batismo e Grupo de 
Reflexão
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidade São Sebas-
tião, de Campolide

DIA 13/08 - QUINTA-FEIRA: 
“Mãe do silêncio – família, 

escola do silêncio e da oração.”
• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Ministério de Adoradores
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
Liturgia: Comunidade Cristo Rei – 
Bairro Santa Tereza

DIA 14/08 - SExTA-FEIRA
“Mãe da divina graça – Família 

e a alegria do evangelho.” 
• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Catequese e Ministério da Pala-
vra
• 19h - Celebração eucarística 
seguida da novena
LITURGIA: Comunidade Nossa Se-
nhora de Guadalupe – Magri

DIA 15/08 - SábADo
“Mãe da Boa Morte – Família, 

comunidade de amor.”

• 18h - Adoração ao Santíssimo: 
Irmandade da Boa Morte e Pasto-
ral da Esperança
• 19h - Celebração eucarística da 
vigília e carreata com imagem de 
Nossa Senhora da Boa Morte
Liturgia: Comunidade Boa Morte. 
Itinerário da carreata: a ser apre-
sentado via Facebook e Youtube.

DIA 16/08 - DomINgo
“Mãe e rainha do céu e da 
terra – família, fonte de 

todas as vocações.”
• 09h - Celebração solene da As-
sunção de Nossa Senhora
• 12h - Oração do Ângelus
• 17h - Celebração eucarística 
festiva com coroação e carreata 
com imagem de Nossa Senhora 
da Assunção
Liturgia: Pastoral do Dízimo
Itinerário da carreata: a ser apre-
sentado via Facebook e Youtube.

Obs.: As carreatas estão sub-
metidas a aprovação das auto-
ridades de trânsito. Unamo-nos 
em orações.

Pe. Valter Monteiro da Paixão,
CPP E CAEP

Programação:

EDIÇÃO 181.indd   1 28/07/2020   20:35:30



Padaria e Confeitaria 
Jardim Ltda.

Praça Soares Ferreira, 31 - Boa Morte
Tel.: (32) 3331-6807 - Barbacena - MG

Procuramos servir bem para servir sempre!
Praça Conde de Prados, 33 - Centro
Jardim do Globo - Barbacena - MG

Medicamentos e Perfumaria
          Entregas em domicílio

         Telefax: (32) 3331-6410
drogariamedicamentos@bol.com.br

Expediente
InformatIvo ParoquIal

administrador Paroquial: Pe. Valter Monteiro da Paixão
PASCOM - Pastoral da Comunicação da Paróquia de N. Sra. da Assunção

Praça Prof. Soares Ferreira, s/no - Tel.: (32) 3331-4845 - CEP: 36201-000 - Barbacena - MG

E-mail: matriznossasenhoradassuncao@yahoo.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/paroquiadaassuncaomg

E-mail PASCOM (sugestões, críticas e artigos): pascom.parassuncao@gmail.com

Atendimento: de segunda à sexta-feira, de 8 às 11h e de 13 às 17h - tiragem: 1.000 exemplares
Impressão: Cidade de Barbacena Gráfica e Editora - Tel.: (32) 3331-3202 - graficabarbacena@bol.com.br

Página 2 - agosto de 2020 www.parassuncao.com.br

CASA DE FRANGO

Rua Tomás Gonzaga, 297 - Boa Morte - Barbacena - MG
Tel.: (32) 3333-5966

Rocambole de Frango - Frango Assado - Medalhão de Frango

São Caetano

 Coincidentemente, a “Sema-
na da Família”, a ser comemorada pela 
nossa  igreja é também a semana da 
festa de nossa Padroeira.
 Debrucemo-nos, portanto, 
sobre o tema. 
 Você já deve ter ouvido que 
“a família é a célula mater da socieda-
de” e, por isso mesmo, é considerada a 
base da sociedade.
 Já deve ter ouvido também 
que a sociedade organizada é funda-
mental para que se tenha um estado de 
direito em que os direitos e deveres são 
respeitados.
 Daí se conclui que a família 
tem uma importância enorme tanto so-
cialmente quanto politicamente.
 Não é à toa que ideólogos 
do comunismo colocam como primí-
cias de suas ações destruir a família. 
Corrompendo seus valores, conseguem 
desestabilizá-la, torná-la dispensável, 
supérflua, e assim tornam a sociedade 
frágil, incapaz de sustentar uma ordem 
social confiável e duradoura.
 Usam os recursos mais varia-
dos para atingirem esses objetivos. Se a 
sociedade não prestar a devida atenção, 
os valores tradicionais são atropelados e 
prostituídos principalmente pelos meios 
de comunicação que influenciam mui-
tos, notadamente os incautos. Veiculam 
uma avalanche de falsos conceitos que 
são absorvidos como verdades filosóficas 
por quem os recebe. 
 Vejam por exemplo as no-
velas que diariamente são passadas na 
televisão travestidas de produtos cul-
turais. A maioria repassa conceitos que 
atentam contra a configuração da estru-
tura familiar em sua essência. Nelas, a  
família normal ou um relacionamento 
respeitoso são considerados “caretas”, 

Pe. Valter Monteiro da Paixão

A
mados irmãos e irmãs! Já se 
aproxima a nossa novena e 
festa da Assunção de Maria. 
Este ano de maneira dife-
rente dos anos anteriores, 
devido o problema mundial 

da pandemia. Entretanto, gostaria de 
lembrar que frequentemente ouvimos 
a expressão: “rezar à Virgem Maria”… 
Esta maneira de falar não é absoluta-
mente exata, porque a oração cristã 
dirige-se a Deus, ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito: só Deus atende a oração. Os 
nossos irmãos separados que, contra-
riamente ao que se pretende, por ve-
zes têm a mesma fé que os católicos e 
os ortodoxos na Virgem Maria, Mãe de 
Deus, recordam-nos que Maria é e se 
diz ela própria a Serva do Senhor.
 Rezar por Maria é pedir que 
ela reze por nós: “Rogai por nós peca-
dores agora e na hora da nossa morte!” 
A sua intervenção maternal em Caná 
resume bem a sua intercessão a nosso 
favor. Ela é nossa “advogada” e diz-
-nos: “Fazei tudo o que Ele vos disser!”
 Ela está ao nosso lado para 
nos guiar na oração, como uma mãe 
sustenta a palavra balbuciante do seu 
filho. Na glória de Deus, na qual nós 
a honramos hoje, ela prossegue a mis-
são que Jesus lhe confiou sobre a Cruz: 
“Eis o teu Filho!” Rezar com Maria, 
mais do que nos ajoelharmos diante 
dela, é nos prostrar ao seu lado para 
nos juntarmos à sua oração. Ela nos 

acompanha e nos guia na nossa cami-
nhada junto de Deus.
 Aprendemos junto de Ma-
ria os caminhos da oração. Na escola 
daquela que “guardava e meditava no 
seu coração” os acontecimentos do 
nascimento e da infância de Jesus, nós 
meditamos o Evangelho e, à luz do Es-
pírito Santo, avançamos nos caminhos 
da verdade. A nossa oração torna-se 
ação de graças no eco ao Magnificat. 
Pomos os nossos passos nos passos de 
Maria para dizer com ela na confian-
ça: “que tudo seja feito segundo a tua 
Palavra, Senhor!” Fica a todos a nossa 
dica e convite para nos unirmos com 
Maria em adoração a Deus, do dia 6 a 
16 de agosto.
 Deus abençoe a todos!

Vertentes de Fé: uM noVo cAnAl eVAnGelIZAdor

o respeito aos mais velhos, aos pais, aos 
professores é “discutível”. Quem ainda 
não se viu torcendo para a “amante” 
porque a esposa é muito chata, é muito 
servera, exige respeito, quer tudo cer-
tinho.
 A inversão de valores a que 
a sociedade está sujeita, por influência 
desses formadores de opinião, é infini-
ta. 
 Essa pandemia proporcionou 
para muitos reflexões que até então 
não tínhamos feito. Por isso mesmo, 
ao considerarmos a família sob a luz de 
sua configuração, não devemos perder 
as referências de nossa formação cristã 
e tampouco de nossa responsabilidade 
cidadã.
 Que não se misturem os va-
lores cristãos com os políticos. Na pas-
sagem bíblica quando tentaram fazer 
com que Jesus politizasse suas posições 

Ele não se omitiu, mas não permitiu que 
o usassem politicamente e foi taxativo: 
“dai a César o que é de César e a Deus o 
que é de Deus”. 
 Valorizemos, portanto, nos-
sas famílias mirando no exemplo da 

Sagrada Família. São José assumiu a 
sua responsabilidade de chefe de famí-
lia trabalhando como carpinteiro e por 
isso é considerado “operário”. Maria, 
de acordo com o seu tempo, assumiu o 
seu papel de dona de casa abraçando os 
seus trabalhos domésticos com toda a 
dignidade de uma mulher consciente de 
suas obrigações. Foi solidária com sua 
prima Izabel quando se dispôs a ajudá-
-la na sua gravidez, auxiliando-a de for-
ma espontânea quando, já idosa, care-
cia de ajuda. Também Jesus que, além 
de evangelizar, tal qual os agentes de 
saúde de hoje, exemplarmente, cuidou 
dos doentes de enfermidades físicas e 
espirituais.
 Que, sob a inspiração de nos-
sa querida Padroeira, tenhamos força e 
coragem para constituirmos uma famí-
lia verdadeiramente cristã que respeite 
os verdadeiros valores, que seja cum-

pridora dos deveres de uma unidade 
católica e cidadã.

Geraldo Faria – professor aposentado, 
jornalista, radialista (Rádio Sucesso 

FM), Cursilhista (Núcleo Nossa 
Senhora da Assunção)

A Família e a Sociedade
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Deus nos enviou um anjo!

Locações para Turismo, 
Excursões, Eventos e Fretamento

Av. Olegário Maciel, 163
Centro - Barbacena - MG
www.solidezlog.com.br
Tel.: (32) 3333-7846

(32) 3331-9821 / (32) 3362-1129
comercial@segurancamib.com
Rua Inês Pereira de Assis, 42

Bairro Boa Morte - Barbacena - MG

Rua XV de Novembro, 126 , 3o piso - Centro
Barbacena - MG - CEP: 36.200-074

Tel.: (32) 3331-8228

www.samaraautopecas.com.br

Peça melhor, peça Samara.

Telepeças: 3331-5101
Depto. Criação: gSam

Barbacena - MG
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Dízimo: gratidão, partilha e compromisso 
 Todos nós sabemos que o 
mundo está numa situação difícil e 
para a Igreja não é diferente. As 
contas estão menores mas ainda 
existem. E graças a vocês, dizimis-
tas de nossa paróquia, sempre fiéis 
em suas contribuições é que pode-
mos cumprir nossos compromissos. 
 O dinheiro oferecido de 
acordo com as posses e consciên-
cia de cada um é o humilde reco-
nhecimento de que sem Deus nada 
se é, nada se tem. Mas Deus não 
precisa de dinheiro, poder-se-ia 

H
á mais de dois mil anos, 
Deus se manifestou atra-
vés de um anjo, São Ga-
briel, para anunciar a Sua 
encarnação no seio da 
Virgem Maria. Muitos ou-

tros nos foram enviados: São Rafael, 
cujo nome tem o significado de Deus 
cura; e São Miguel, o vencedor das 
batalhas, o libertador. Mas outros 
mensageiros do Pai muitas vezes 
estão mais próximos do que imagi-
namos.
 Em nossa comunidade, 
por exemplo, Deus nos enviou um 
anjo chamado Anderson Damázio 
Bernardo, que, no dia 29 de maio, 
às 18h, por uma inspiração divina, 
chamou a atenção da vizinhança 
batendo panela e em seguida, com 
sua voz imponente e alma fervoro-
sa, cantou a Salve Rainha, depois a 
oração do Ângelus, e, espontanea-
mente, fez uma oração unindo-nos 
através de nossas janelas, pelo fim 
da pandemia que estamos vivendo 
no Brasil e no mundo.
 Quase um mês depois, no 
dia 25 de junho, somente sua voz 
ecoava, não havia latidos ou músi-
cas tocadas ao redor, o silêncio era 
todo propício para os momentos de 
oração. Ao final despediu-se agrade-
cendo a todos, citando os nomes das 

Como está a experiência espiritual nos tempos de quarentena?

famílias participantes, como sem-
pre fazia todos os dias. Não mais 
voltou. 
 Mesmo sendo enfermeiro 
de profissão, frágil como qualquer 
ser humano, foi acometido por uma 
enfermidade que o impediu nova-
mente de abrir sua janela. Abriu, 
porém, mais uma vez, os nossos co-
rações, só que desta vez para que in-
tercedêssemos por sua recuperação. 
 Mas Deus, contudo, tinha 
um plano para ele e, para assim, nos 
dar uma mensagem especial: no dia 
14 de julho, dia de São Camilo de 
Lellis, protetor dos enfermos e dos 
hospitais, o céu ganhou mais  um 
anjo que também foi protetor dos 
enfermos aqui na terra. Esse dia foi 
especialmente escolhido por Deus 
para recebê-lo em Sua Glória, com 
todas as honras por tudo o que fez 

em sua profissão com amor e dedi-
cação. Partiu deixando um exemplo 
além do profissional e terreno, o do 
amor à Santíssima Trindade e a Nos-
sa Senhora. Certamente, lá do céu 
continuará intercedendo por nós.
 Foi assim, mais ou menos, 
a última oração espontânea feita 
por ele: “Ó Maria Santíssima, Mãe 
amada de Jesus e nossa, interceda 
a seu filho Jesus pela solução da 
pandemia que acomete a humanida-
de nesse momento. Que o Espírito 
Santo inspire os cientistas na busca 
de uma cura que poderá nos salvar 
desse mal. Toque com seu amor in-
comparável de mãe os corações de-
sacreditados, fazendo-os reverem 
seus conceitos e respeitarem a si e 
aos que deles se aproximam, para 
que, assim, outras vidas não sejam 
acometidas e perdidas. Proteja e 
dê forças aos profissionais da saúde 
que estão diretamente trabalhando 
no combate desgastante e perigoso 
para eles, seus familiares e cole-
gas de convívios nos trabalhos. Dê, 
também, força e resignação aos que 
perderam seus entes queridos sem 
a condição de acompanhamento na 
doença e uma despedida humana e 
amorosa.

Maria Inez Quinelatto, 
Comunidade Boa Morte

 Graças a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, estamos 
concluindo a parte estrutural e pintura do nosso Espaço Comunitário, 
com o término previsto para setembro. Restam apenas a parte do mo-
biliário e utensílios de cozinha para a conclusão final. Claro que ainda 
temos débitos em curso, como por exemplo, portas dos boxes dos ba-
nheiros, acabamento com cantoneiras, pintura e vários outros detalhes. 
Como este ano, face à pandemia, não tivemos e não sabemos quando 
teremos eventos, como pechincha, festa de Santa Terezinha e outros,  
fica o convite para os que desejarem e puderem contribuir. Façam suas 
doações na Secretaria Paroquial, no horário de 13hs às 17hs.

Coord.: Comissão da Obra

contra argumentar. Mas os pobres, 
seus ministros e a comunidade 
necessitam se manter. Vê-se aí o 
Dízimo numa dimensão de parti-
lha e solidariedade: “Atender às 
necessidades materiais da Igreja, 
cada qual segundo as próprias pos-
sibilidades.” (Catecismo da Igreja 
Católica). 
 Deus se identifica com as 
necessidades dos pobres e da co-
munidade. A subsistência da Igreja 
sempre dependeu da colaboração 
dos fiéis.

 Por isso, hoje, queremos 
dizer o MUITO OBRIGADO a você, 
dizimista, que é muito importante 
para nossa missão.
 Vamos continuar rezan-
do pedindo a intercessão de Nossa 
Senhora da Assunção e de todos os 
Padroeiros de nossas comunidades 
para que essa pandemia chegue ao 
fim e estejamos logo reunidos em 
nossas celebrações!
 Que Deus o abençoe e 
sua família hoje e sempre!

Pastoral do Dízimo
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Novena de Nossa Senhora da Boa Morte assunta aos céus
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Motores: Peças e Serviços
(de todos os modelos)

(32) 3331-7800      

(32) 98490-6510

 Sorridente no alto da serra, em um 
trono de verde vestido. Nossa Terra que é ter-
ra das rosas, tem sublime Rainha do amor. É a 
excelsa Senhora dos céus, é Maria a Mãe do Se-
nhor! Rosa estrela do nosso arrebol, Rosa luz do 
nosso poente, a mulher revestida de sol. Mãe 
querida, virgem da assunção, que abençoa 
este nosso torrão. volve o olhar piedoso e 
materno e protege o nosso Brasil: nossa gen-
te este povo viril, para a entrada triunfal no 
eterno.
Oficiante: Vinde, ó Deus, em meu auxílio.
Coro: Senhor, socorrei-me sem demora! Glória 
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como 
era no princípio, agora e sempre e por todos os 
séculos dos séculos. Amém.
Coro: Vem, ó Santo Espírito, enche os corações 
de teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor.
Oficiante: Oremos: Ó Deus, que instruístes os 
corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas 
das coisas segundo o mesmo espírito e gozemos 
sempre da sua consolação. Por Cristo Nosso Se-
nhor.
Coro: Amém.

SAUDAçÕES À mARIA
Todos: Maria, Mãe de Deus e nossa, venerável 
tesouro do mundo inteiro, como filhos e filhas, 
viemos vos louvar e agradecer. Cremos firme-
mente na vossa Assunção triunfal em alma e 
corpo ao céu, onde fostes aclamada Rainha dos 
anjos e dos santos. Unindo-nos a eles, contem-
plando a vossa trajetória nesta vida, louvamos 
e bendizemos o Deus Uno e Trino que em vós 
realizou maravilhas e vos exaltou sobre todas as 
criaturas. Ó Mãe do céu, vós conheceis as nossas 
necessidades; ouvi a nossa oração e alcançai-
-nos a graça que hoje, confiantes, os pedimos.
Enquanto o oficiante incensa o altar e a ima-
gem da Virgem, se canta:
Seja aplaudida e louvada a Beatíssima Virgem 
Maria e a adoração seja dada a Cristo Jesus, a 
quem unicamente é reservada.

INVoCAçÕES
Oficiante: Senhora, abençoai a Igreja: condu-
zi a nossa paróquia para o verdadeiro encontro 
com Jesus na Eucaristia e no próximo; amparai 
nossa Arquidiocese, que vos tem como padroei-
ra e fazei que todos os discípulos de vosso Filho 
sejam verdadeiros anunciadores da Boa Nova do 
Reino.
Coro: Ave Maria...
Oficiante: Senhora, intercedei pelos que so-
frem: consolai os aflitos e agonizantes, curai os 
enfermos, amparai os pobres, reanimai os de-

sesperados e oprimidos, saciai os que têm fome 
e sede de justiça e iluminai os que têm o dever 
de promover o bem comum e o progresso do 
povo.
Coro: Ave Maria...
Oficiante: Senhora, ajudai-nos a promover a 
paz: convertei os corações dos que alimentam 
ódio e vingança e enchei de esperança o cora-
ção dos que trabalham por uma humanidade 
melhor.
Coro: Ave Maria...

oFERECImENTo
Todos: Ó Senhora da Assunção, vós que rece-
bestes a honra de ser a Mãe do Filho Unigêni-
to de Deus e fostes elevada ao céu em corpo e 
alma, recebei nossas súplicas e alcançai-nos de 
Deus Pai, uma fé firme e esclarecida; um amor 
ardente ao Senhor e ao próximo, sobretudo aos 
pobres e necessitados; uma verdadeira humil-
dade e desapego das coisas transitórias deste 
mundo. Dai-nos a graça de sermos fiéis discípu-
los de vosso Filho, para que, salvos pelo sangue 
que Ele derramou na cruz, nos elevemos, cada 
dia, das coisas da terra, para as coisas do céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

LADAINHA DE NoSSA SENHoRA
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende 
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Pai celeste que sois Deus, tende piedade de 
nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende 
piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade 
de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, ten-
de piedade de nós. 
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, 
Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina graça, Mãe 
puríssima, Mãe castíssima, Mãe imaculada, Mãe 
intacta, Mãe amável, Mãe admirável, Mãe do 
bom conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Vir-
gem louvavel, Virgem poderosa, Virgem cle-
mente, Virgem fiel, Espelho de justiça, Sede da 
sabedoria, Causa de nossa alegria, Vaso espiri-
tual, Vaso honorífico, Vaso insigne de devoção, 
Rosa mística, Torre de Daví, Torre de marfim, 
Casa de ouro, Arca da aliança, Porta do céu, Es-
trela da manhã, Saúde dos enfermos, Refúgio 
dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Auxílio 
dos Cristãos, Rainha dos anjos, Rainha dos Pa-
triarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos após-
tolos, Rainha dos mártires, Rainha dos confes-

sores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os 
santos, Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta aos céus, Rainha do Sacratíssimo 
Rosário, Rainha da paz,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, tende piedade de nós.

ExPoSIçÃo E bÊNçÃo Do 
SANTÍSSImo SACRAmENTo

Oficiante: Oremos pelo nosso Pontífice, Papa 
Francisco.
Coro: O Senhor o conserve e lhe dê vida; e o 
faça feliz na terra; e não o entregue às mãos 
dos seus inimigos.
Oficiante: Tu és Pedro.
Coro: E sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja. 
Oficiante: Oremos: Deus, Pastor e guia de todos 
os fiéis, olhai com bondade, para o servo, Papa 
Francisco, que quisestes colocar como pastor de 
vossa Igreja. Concedei-lhe que dirija seus filhos, 
pela palavra e pelo exemplo, e assim ele e seu 
rebanho alcancem a vida eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
Coro: Amém
Oficiante: Oremos pelo nosso arcebispo, Dom 
Airton
Coro: Que ele permaneça firme e apascente o 
seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na su-
blimidade do vosso nome.
Oficiante: Tu és sacerdote para sempre.
Coro: Segundo a ordem de Melquisedec.
Oficiante: Oremos: Ó Deus que cuidais do vosso 
povo com carinho e o governais com amor, dai o 
Espírito de sabedoria a vosso Servo Dom Airton, 
a quem confiastes este rebanho e que o proveito 
das ovelhas resulte na alegria eterna do Pastor. 
Por Cristo, nosso Senhor.
Coro: Amém
Bendito seja Deus, Bendito seja seu santo 
nome, Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem, Bendito seja o nome 
de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo cora-
ção, Bendito seja o seu preciosíssimo sangue, 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento 
do altar, Bendito seja o Espírito Santo Paráclito, 
Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria San-
tíssima, Bendita seja sua santa e Imaculada 
Conceição, Bendita seja sua gloriosa Assunção, 
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo, 
Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus 
santos.

Todos: Deus e Senhor nosso, protegei a vossa 
Igreja; dai-lhe santos pastores e dignos minis-
tros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso 
santo padre, o papa, sobre o nosso arcebispo, 
sobre o nosso pároco, sobre o nosso vigário pa-
roquial e sobre todo o clero; sobre os chefes 
da nação e do estado e sobre todas as pessoas 
constituídas em dignidade, para que governem 
com justiça. Dai ao povo brasileiro saúde, paz e 
prosperidade completa. Favorecei com os efei-
tos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este 
arcebispado, a paróquia em que habitamos, a 
cada um de nós em particular e a todas as pes-
soas por quem somos obrigados a orar, ou que se 
recomendaram às nossas orações. Tende pieda-
de das almas dos fiéis que padecem no purgató-
rio. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.

SUbLImE SACRAmENTo
Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar; 
pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar; 
venha a fé por suplemento, os sentidos comple-
tar. Ao Eterno Deus cantemos, e a Jesus o Sal-
vador; ao Espírito exaltemos na Trindade eterno 
amor; ao Deus Uno e Trino demos a alegria e o 
louvor. Amém.
Oficiante: Do céu lhes destes o Pão.
Coro: Que contém todo o sabor!
Oficiante: Oremos: Deus que neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial da vossa 
Paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagra-
dos mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue, 
que experimentemos sempre em nós a sua efi-
cácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos. 
Coro: Amém.
Oficiante: Oremos: Deus que neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial da vossa 
Paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagra-
dos mistérios do vosso Corpo e do vosso Sangue, 
que experimentemos sempre em nós a sua efi-
cácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos 
séculos dos séculos.
Coro: Amém.
Oficiante: A Bem-aventurada Virgem Maria foi 
elevada aos céus.
Coro: E triunfa eternamente com Cristo.
Oficiante: Oremos: Deus eterno e todo pode-
roso, que elevastes à glória do céu em corpo e 
alma, a Imaculada Virgem maria, Mãe de vosso 
filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a 
fim de participarmos de sua glória. Por Cristo, 
nosso Senhor.
Coro: Amém.
Oficiante: O Divino auxílio permaneça sempre 
convosco.
Coro: Amém.
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