
 
 

PROVÍNCIA MARIA ROSA MOLAS 
Equipe de Animação Pastoral- Obras do Brasil 

 
Missa da Festa de Santa Maria Rosa Molas 

 
 

Comentário Inicial:     
 
Sejam todos bem-vindos! 

 
Deus deu a Santa Maria Rosa Molas o carisma de fazer visível no mundo o Rosto                
Consolador de Jesus. Na história de Maria Rosa Molas contemplamos o exemplo            
de santidade simples e acessível a qualquer cristão. Sua vida é estímulo e modelo              
de profundo amor a Deus e serviço ao próximo, principalmente os pobres e mais              
necessitados. Missionária da consolação e da misericórdia, Maria Rosa Molas nos           
ensina a viver a esperança cristã e a dedicação na construção de um mundo mais               
humano e fraterno.  
 
Com alegria, iniciemos nossa  santa celebração, cantando… 
 

 
*Canto Inicial 
*Canto penitencial 
*Hino de Louvor 

 

Liturgia da Palavra: 
 
A exemplo de Santa Maria Rosa Molas, abramos nossos corações e nossas mentes             
para ouvirmos a Palavra do Senhor.  
 
1º Leitura:  (Is 40, 1-2;6-9;26-30) 
Salmo Responsorial (33,2-11) 
2º Segunda Leitura (Col. 3, 12-17) 
 
*Aclamação ao Evangelho 
Evangelho ( Mt 5 ,1-12) 
*Homilia 
*Profissão de Fé 
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Preces: 
 
Rogamos ao Senhor, infinitamente misericordioso e inesgotável tesouro de         
bondade, clamando: 
 

Res: Envia a este mundo teu Espírito Consolador 
 

1. Para que a Igreja seja sempre compassiva com o povo sofredor e anuncie             

com alegria a Palavra que liberta e salva. Rezemos… 

 

2. Para que os pais, educadores e catequistas mostrem às crianças e aos            

jovens o rosto amável e misericordioso de Cristo. Rezemos... 

 

3. Abre nosso ouvido interior, pela força de tua Palavra, para que, consolados            

por ela, ajudemos aos demais a descobrir o consolo que nos dão as             

Escrituras. Rezemos... 

 

4. Concede-nos teu Espírito de sabedoria, para que sempre dirija nossas ações,           

e assim possamos ser ante nossos irmãos, reflexo de teu amor. Rezemos... 

 

5. Dá-nos tua luz e tua verdade, para que descobrindo-te nos pobres e nos que              

sofrem, coloquemo-nos a seu serviço levando-lhes o consolo de teu amor.           

Rezemos... 

 

6. Senhor faça com que abençoados em Ti, sejamos bênção para aqueles a            

quem nos envias, entregando-lhe não só, teu Evangelho, senão também          

nossas próprias vidas. Rezemos... 

 
   (***Cada comunidade pode acrescentar suas preces em particular. ) 
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Ofertório: 
( ***Símbolos para ofertório: Bíblia,Biografia(Livro de Santa Maria Rosa Molas), Globo ou Mapa               

Mundi, Flores)  
 
Neste ofertório queremos apresentar: 
 
A) A Palavra de Deus e biografia de Santa Maria Rosa Molas, como símbolo do               
chamado vocacional de  Santa Maria Rosa e de toda a Família Consolação. 
 
B) Apresentamos também o Globo (ou Mapa Múndi), simbolizando a Missão da            
Consolação espalhada por diversos continentes através de suas obras. 
 
C) Queremos ofertar estas Flores, símbolo da beleza, gratidão e amor, valores            
encarnados e praticados e ensinando por Santa Maria Rosa. 
 
D) E por último, apresentamos o vinho e pão, que serão transubstanciados no             
corpo e sangue de Jesus, que sempre foi alimento e força para toda Obra da               
Consolação. 
 
 

 
 
* Liturgia Eucarística 
 
* Ação de Graças 
 
* Canto Final 


