SANTA MISSA EM HONRA AOS
MÁRTIRES DE CUNHÁU E URUAÇU
Oração coleta
O Presidente:

OREMOS
Ó Deus, que concedestes admirável constância no martírio
aos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro,
Mateus Moreira e seus companheiros,
fazei que o seu testemunho de fé fortaleça as nossas famílias
e estimule a ação missionária de vossa Igreja.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na Unidade do Espírito Santo.
A Assembleia:

Amém.

Sobre as oferendas

O Presidente:

Ó Pai, seja a nossa oferta agradável aos vossos olhos,
como o foi o sacrifício dos santos
André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro,
Mateus Moreira e seus companheiros,
cuja memória celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.
A Assembleia:

Amém!

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Missal, pág. 482 – Pref. 453)
O Presidente:

O Senhor esteja convosco.
A Assembleia:

Ele está no meio de nós.
O Presidente:

Corações ao alto.
A Assembleia:

O nosso coração está em Deus.
O Presidente:

Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A Assembleia:

É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo,
Deus eterno e todo-poderoso.
Pelos santos André de Soveral
e Ambrósio Francisco Ferro,
Mateus Moreira e seus companheiros,
que confessaram o vosso nome
e derramaram seu sangue como Cristo,
manifestais vosso admirável poder.
Vossa misericórdia
sustenta a fragilidade humana
e nos dá coragem

para sermos as testemunhas
de Jesus Cristo, vosso filho e Senhor nosso.
Enquanto esperamos a glória eterna,
com todos os vossos anjos e santos,
nós vos aclamamos,
cantando a uma só voz:

Na oração eucarística III
A parte em negrito pode ser utilizada nas outras OE

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,
com São Pedro, Príncipe os Apóstolos
os vossos Apóstolos e os Mártires,
os santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro,
Mateus Moreira e seus companheiros
e todos os santos,
que não cessam de interceder por nós
na vossa presença.

Depois da comunhão
O Presidente:

OREMOS
Ó Pai, saciados pelo sagrado banquete,
proclamamos a fé na Eucaristia,
que deu força e vigor aos vossos servos mártires,

os santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro,
Mateus Moreira e seus companheiros
na hora do martírio.
Por Cristo nosso Senhor.
A Assembleia:

Amém.

Oração aos Santos mártires de Cunhaú e Uruaçu
Senhor Jesus Cristo,
o vosso sangue derramado na cruz
tornou-se a fonte sagrada
que regou o testemunho dos mártires brasileiros,
mortos pela fé,
nos primórdios de nossa evangelização.
Concedei-nos, por intercessão
dos nossos Santos Mártires André de Soveral,
Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros,
Mateus Moreira, leigo, e os seus 27 companheiros,
a mesma fé e a mesma caridade
que inflamava os seus corações.
Dai-nos também a graça,
que tanto necessitamos
(faça o seu pedido),

se for para o nosso bem
e para vossa maior glória.
Amém!
Santíssima Virgem Maria,
Rainha dos Mártires, rogai por nós!

LITURGIA DA PALAVRA
Primeira leitura
(2Mac 7, 1-6)
Estamos prontos a morrer,
antes de violar as leis de nossos pais.

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus.
Aconteceu também que sete irmãos, detidos com sua mãe, começaram a ser
coagidos pelo rei a tocar na proibida carne de porco, sendo por isso
atormentados com flagelos e nervos. Um deles, fazendo-se de porta-voz dos
outros, assim falou: “Que pretendes interrogar a saber de nós? Estamos
prontos a morrer, antes que a transgredir as leis de nossos pais”. O rei,
enfurecido, ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões.
Tornados estes logo incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que
se havia feito porta-voz dos outros, e lhe arrancassem o couro cabeludo e lhe
decepassem as extremidades, tudo isto aos olhos dos outros irmãos e de sua
mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo
e o fizessem assar, enquanto ainda respirava. Difundindo-se abundantemente
o vapor da assadeira, os outros exortavam-se entre si e com sua mãe, a morrer
generosamente. E dizia: “O Senhor Deus nos observa e tem verdadeira
compaixão de nós, segundo o que Moisés declarou no seu cântico, que atesta
abertamente, ele terá compaixão de seus servos”.
Palavra do Senhor.
A Assembleia:

Graças a Deus!

Salmo responsorial
Sl 115

R. Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius

Que poderei retribuir ao Senhor Deus
Por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
Elevo o cálice da minha salvação,
Invocando o nome santo do Senhor.
R.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor
Na presença de seu povo reunido.
É sentida por demais pelo Senhor
A morte dos seus santos, seus amigos.
R.
Por isso oferto um sacrifício de louvor
Invocando o nome santo do Senhor.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor
Na presença de seu povo reunido.
R.

Segunda leitura
(Ap 7, 9-15)

São os que vieram da grande tribulação.

Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e
diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. E, em
alta voz, proclamavam: “A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado
no trono, e ao Cordeiro!”. E todos os Anjos que estavam ao redor do trono,
dos Anciões e dos quatros Seres vivos se prostraram diante do trono para
adorar Deus. E diziam: “Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, a ação das
graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos

séculos. Amém! “Um dos anciões tomou a palavra e disse-me: “Estes que
estão trajados com vestes brancas, que são e de onde vieram?” Eu respondi:
“Meu Senhor, és tu quem o sabe!”. Ele, então, me explicou: “Estes são os que
vêm da grande tribulação: lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do
Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e
noite em seu tempo.
Palavra do Senhor.
A Assembleia:

Graças a Deus!

Evangelho
(Jo 12, 23-28)

Se o grão de trigo morre, produz muito fruto.
O Diácono:

O Senhor esteja convosco.
A Assembleia:

Ele está no meio de nós
O Diácono:

Proclamação do Evangelho  de Jesus Cristo segundo João.
A Assembleia:

Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: “É chegada a hora em que será glorificado o
Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo: se o grão de trigo que
cai na terra não morrer, permanecerá só; mas se morrer, produzirá muito
fruto. Quem ama sua vida a perde e quem odeia a sua vida neste mundo
guardá-la-á para a vida eterna.Se alguém quer servir-me, siga-me; e onde estou
eu, aí também estará o meu sevo. Se alguém me seve, meu Pai o honrará.
Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mais
foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai glorifica o teu nome”. Veio,
então, uma voz do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei novamente”.

Palavra da Salvação.
A Assembleia:

Glória a vós, Senhor.

