
CATEDRAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 
SOLENIDADE DA 15ª ROMARIA DIOCESANA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

30 DE AGOSTO DE 2020 
DOM SERGIO DE DEUS BORGES 

 
Animador: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 

Sejam bem vindos à Solenidade da 15ª Romaria Diocesana, em honra a Nossa Senhora 
de Guadalupe. A nossa Diocese se enche de júbilo para homenagear e louvar aquela que disse 
“Não estou eu aqui que sou tua mãe?” Esse é o Lema da nossa Romaria. 

Somos o povo de Deus, reunidos em Assembléia Santa, para bendizer e agradecer a Ele 
pelos 42 anos da instalação da Diocese de Foz do Iguaçu, pelos 37 anos de Fundação do 
Seminário Diocesano, responsável pelo processo de formação sacerdotal da maioria dos 
padres da nossa cidade e por todas as Vocações: sacerdotal, religiosa, familiar e leiga. 

Hoje, celebramos também o dia do Catequista e de outros ministérios e serviços da 
comunidade. Rezemos por todos eles. 

Com tantos motivos para celebrar, peçamos a Deus pela intercessão Materna de Nossa 
Senhora de Guadalupe e de São João Batista, para que nos envie numerosas e santas 
vocações, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. 

Com muita fé e alegria, vamos acolher as imagens de Nossa Senhora de Guadalupe, 
Padroeira da América Latina e da nossa Catedral e de São João Batista, Padroeiro de nossa 
Diocese. Iniciemos a Santa Missa cantando. 

 

RITOS INICIAIS 

 
CANTO DE ENTRADA: (Hino da Diocese de Foz)  
1. Sobe o manto da virgem morena nestas terras tu és sal e luz levantando no meio do povo o 

sinal glorioso da cruz levanta a voz esposa de cristo e anuncia a todos Jesus como outrora 
João o batista ao cordeiro divino conduz 

 2. Os teus filhos diversos em raças buscam em ti um consolo e perdão como mãe amorosa 
acolhe todos eles no teu coração  

3. Imitando o teu mestre e senhor aos sofridos revelas o amor de deus pais que também te 
envia para ser um sinal redentor 

 4. No anuncio do santo evangelho não te esqueças de todos chamarem ao encontro com 
cristo na mesa hoje vivo no santo altar 

 5. Inspirados nos grandes exemplos do passado que honras te dão nós queremos também 
trabalhar pelo reino do amor neste chão  

6. Tua voz eloquente ressoe nos desertos do mundo sem luz enviados também nós seremos 
missionários de Cristo Jesus 

 
 SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE  
 
 P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
TODOS: AMÉM. 
 
 P.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. 
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO! 
 

ATO PENITENCIAL 

 



P.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios. (Pausa).  
 
CANTO: Kyrie 
Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós Kyrie, kyrie, kyrie eleison 
(bis) 
 Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós Christe, Christe, Christe eleison (bis)  
Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós Kyrie, kyrie, kyrie eleison (bis) 
P.: (Conclui o Ato Penitencial). 
 

HINO DE LOUVOR 

 
CANTO: Glória a Deus nas alturas!  
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus nas alturas! E paz na terra aos homens por Ele amados 
(2x)  
Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai todo poderoso  
Nós vos louvamos, Vos bendizemos 
 Nós vos adoramos e glorificamos. Nós vamos damos graças Por vossa imensa glória  
Glória a Deus nas alturas. . .  
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito  
Senhor Deus, cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai  
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica 
 Vós que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós 
 Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor 
 Só vós o Altíssimo Jesus Cristo 
 Com o Espírito Santo 
 Na glória de Deus Pai, Amém. 
 
ORAÇÃO DO DIA 
 
P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que em cada uma das Igrejas da terra manifestação a Igreja una, 
santa, católica e apostólica, concedei à nossa comunidade, unida ao seu pastor e reunida no 
Espírito Santo pelo Evangelho e a Eucaristia, representar a universalidade do vosso povo e ser 
no mundo o sinal e o instrumento da presença do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T – Amém!  
 

LITURGIA DA PALAVRA 

 
1a Leitura - Jr 20,7-9 
Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me 
alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, 
clamando contra a maldade e invocando calamidades; a Palavra do Senhor tornou-se para 
mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: “Não quero mais lembrar-
me disso nem falar mais em nome dele”. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a 
penetrar-me o corpo todo: desfaleci, sem forças para suportar. 
Palavra do Senhor.  
T. Graças a Deus 



 
SALMO RESPONSORIAL - SL 62 
A minh'alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus! 
 
Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco!   
A minh'alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem 
água!  R 
Venho assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. 
Vosso amor vale mais do que a vida: e por isso meus lábios vos louvam. R 
Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos!  
A minh'alma será saciada, como em grande banquete de festa; cantará a alegria em meus 
lábios, ao cantar para vós meu louvor! R 
Para mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra 
em vós; com poder vossa mão me sustenta. R 
 
2a Leitura - Rm 12,1-2 
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 
Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas 
transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir 
o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. 
Palavra do Senhor.  
T - Graças a Deus.   
 
EVANGELHO - MT 16,21-27 
 
Aclamação ao Evangelho – cf. Ef 1,17-18 
 
Aleluia! Aleluia! Aleluia!  
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito; conheçamos assim a esperança à 
qual nos chamou, como herança! 
 
P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 
T – Glória a vós, Senhor. 
Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer 
muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto 
e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, 
dizendo: “Deus não permita tal coisa, Senhor!  Que isso nunca te aconteça!”Jesus, porém, 
voltou-se para Pedro, e disse: “Vai para longe, satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, 
porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!”Então Jesus disse aos 
discípulos: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.Pois, 
quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim,vai 
encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? 
O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do 
seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta”. 
Palavra da Salvação.  
T. Glória a vós, Senhor. 
 
HOMILIA  
 
 



PROFISSÃO DE FÉ  
TODOS: Creio em Deus Pai... 
 
PRECES DA COMUNIDADE 
 
P Caríssimos irmãos e irmãs: Rezemos ao Senhor, que está perto de quantos O invocam, e 
imploremos a sua graça em favor de todos os homens, dizendo: 
R. Acolhei, ó Pai, nossa oração.  
 
1-- Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos Dom Sérgio, Dom Laurindo, e por todos 

os sacerdotes, em especial, por aqueles que fazem parte da nossa Diocese, para que pelos 
seus ensinamentos de apelo a um mundo mais humano e mais fraterno levem todos os 
fiéis a uma maior fidelidade a Deus e à Igreja. Rezemos. 

2- Fortalecei a Diocese de Foz do Iguaçu e todo o seu povo, para que juntos busquemos em 
Deus a graça de permanecermos fiéis a nossa vocação cristã. Rezemos. 

3- Pelo nosso Seminário Diocesano, seu reitor e os seminaristas, dêem-lhes perseverança e 
coragem no seu caminho, discernimento e preparação para o ministério sacerdotal.  
Despertai mais Santas vocações para vossa Igreja, para que vosso projeto de vida seja 
anunciado a todos os irmãos. Rezemos. 

4- Por todos os que já se dedicam ao serviço na vossa Igreja, em especial pelos ministros não 
ordenados, para que continuem a anunciar a vossa palavra e a testemunhar o vosso amor. 
Rezemos. 

5-Por todos os catequistas que se dedicam a transmitir com fidelidade os ensinamentos de 
Jesus, para que sejam plenamente revestidos, no seu ministério catequético, de todos os 
dons e graças do Espírito Santo. Rezemos. 

6- Não estou eu aqui que sou tua Mãe?  Nesse momento de pandemia, pedimos com profunda 
confiança, a intercessão da Mãe, a fim de acalmar as nossas preocupações; e para que esses 
dias difíceis de provações terminem em breve; e que a paz de Deus em nosso País e em 
todo o mundo possa finalmente brilhar. Rezemos. 

 
P.: Senhor, nosso Deus, escutai as súplicas que Vos dirigimos pelas necessidades de todos os 
homens e guardai os discípulos do vosso Filho em perfeita fidelidade ao Evangelho. Por Cristo 
Senhor nosso. 
TODOS: AMÉM.  
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
CANTO: Maria Missionária 
Bendito seja Deus pelo vinho e pelo pão Que de Vós nós recebemos e agora apresentamos Vai 
tornar-se o pão da vida e vinho da salvação  
Como as mãos de quem trabalha a terra Minhas mãos eu venho oferecer Trabalhar em Tua 
vinha Teu chamado responder  
Como Maria missionária exemplo, quero ter Te consagro minha vida e todo o meu ser Como 
Maria solidária irmanar sempre servir Sem comparar, como Maria dar meu sim  
Bendito seja Deus pelo o vinho e pelo pão 
 
P.: Orai, irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo poderoso.  
T - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja! 



ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS  
P.: Celebrando, ó Pai, o memorial do imenso amor do vosso Filho, nós vos imploramos que os 
frutos de sua obra redentora, pelo ministério da vossa Igreja sirvam para a salvação de todo o 
mundo. Por Cristo, nosso Senhor. 
T - Amém! 
 

PREFÁCIO: A Igreja reunida pela unidade da Santíssima Trindade (VIII Dom. TC Pg. 435) 

 
P.: O Senhor esteja convosco.  
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. 
 
P.: Corações ao alto.  
T - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS. 
 
P.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.  
TODOS: É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.  
 
P.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos 
dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o 
corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à 
multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz... 
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO... 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 

 
P.: 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! 
 
P.: 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 o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.  
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR! 
 
P.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.  
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e 
o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!  
TODOS: ANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA 
RESSURREIÇÃO. VINDE SENHOR JESUS!  
 



P.: 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!  
 
P.: 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! 
 
P.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos 
santos: 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! 
 
P.: 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 Francisco, o nosso bispo Sergio, seus auxiliares, com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.  
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!  
 
P.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!  
 
P.: 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 saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. 
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!  
 
P.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós 
Deus Pai Todo poderoso, na unidade do Espírito Santo toda honra e toda a glória, agora e para 
sempre.  
TODOS: AMÉM.  
 

RITO DA COMUNHÃO 

 
PAI NOSSO... 
 
P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e daí -nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador.  
TODOS: VOSSO É O REINO, O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!  
 
P.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
TODOS: AMÉM!  
 
P.: A paz do Senhor esteja sempre convosco! 



TODOS: O AMOR DE CRISTO NOS UNIU! 
 
CORDEIRO DE DEUS: 
 
CANTO: Agnus Dei  
Agnus Dei Qui tollis peccata mundi Miserere nobis,  
Miserere nobis Agnus Dei Qui tollis peccata mundi Miserere nobis,  
Miserere nobis Agnus Dei Qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, Dona nobis pacem 
Pacem. 
 
ANTÍFONA DA COMUNHÃO 
P.: Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei 
e cearemos juntos. 
P.: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo. 
TODOS: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo. 
 
CANTO DE COMUNHÃO  
 
1º CANTO: Maria da Eucaristia 
1. Quão grande graça após uma consagração Feita por Pedro, por Tiago ou por João. A mãe 

que alimentou Jesus em seu ser, Comunga agora o Deus comunhão Quanta alegria a de 
Maria Receber Jesus na Eucaristia. O corpo do Filho que um dia ela gerou, Foi ela quem 
primeiro O comungou.  

2. Eu imagino que naquela refeição Estava junto aquela que sempre O seguiu A Mãe que deu 
a luz o Cristo meu Senhor Comeu do pão que o Filho serviu 

3. Quanta alegria a de Maria que gerou O Deus que em seu ventre um dia alimentou. Ser 
novamente sua morada Por isso és bendita e agraciada  

 
2º CANTO: Desamarrem as sandálias 
1. Ao recebermos, Senhor. Tua presença sagrada Pra confirmar teu amor, Faz de nós Tua 

morada Surge um sincero louvor. Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho, 
Sempre trilhar tua estrada Desamarrem as sandálias e descansem Este chão é terra santa, 
irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos E renovem a esperança no 
Senhor  

2. O filho de Deus com o Pai. E o Espírito Santo Nesta trindade um só ser, Que pede a nós 
sermos santos Dai-nos, Jesus, teu poder, De se doar sem medidas Deixa que 
compreendamos, Que este é o sentido da vida  

3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo Faz vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai 
Santo Sem descuidar dos irmãos Mil faces da tua face, fazes que o coração sinta A força da 
caridade 

 
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO  
P.: OREMOS: (Pausa) Floresçam, ó Deus, nesta vossa Igreja, e permaneçam até o fim a 
integridade da fé, a santidade dos costumes, a caridade fraterna e a religião verdadeira. E 
jamais deixeis de proteger os que alimentais com vossa palavra e com o corpo de vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.  
T - Amém! 
 
 



RITOS FINAIS 

 
- Avisos e agradecimentos. 
 
BENÇÃO SOLENE 
P. O Senhor esteja convosco.  
T. Ele está no meio de nós. 
 
P. Deus, todo-poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. 
T. Amém. 
 
P. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. 
T. Amém. 
 
P. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o caminho da caridade e da paz 
T. Amém. 
 
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho + e Espírito Santo.  
T. Amém. 
 
DIACONO. O Senhor seja vossa alegria, vossa vida e vossa luz. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 
T. Amém. 
 
CANTO FINAL 
 
1º CANTO: Este povo 
Este povo que é o povo de Deus Sal da terra e do mundo luz Tem na terra a mais linda missão 
De anunciar o Senhor Jesus Deste povo eu também faço parte Eu também quero proclamar 
Minha fé, minha fé, proclamar  
Anunciar, anunciar onde a gente puder Anunciar a palavra de Deus Proclamar sem cessar E 
contar, e contar que Jesus é o filho de Deus  
Anunciar, anunciar onde a gente puder Anunciar a palavra de Deus Caminhar com Jesus e falar 
do seu Pai E segui-lo por onde ele vai  
 
2º CANTO: Nossa Missão 
Desde o ventre da minha mãe Já me conhecia Antes que eu nascesse Jesus me escolheu  
Hoje a minha vida É para o seu louvor Sigo anunciando o seu eterno amor  
Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador 
 Grato eu estou Senhor Porque me confiaste À missão de proclamar o seu eterno amor 
 Mesmo sendo tão pequeno Me deste autoridade De em seu nome anunciar A paz e a 
liberdade  
Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador 


