
MISSA VOTIVA EDIÇÃO ESPECIAL

SANTOS MÁRTIRES DE CUNHAÚ E URUAÇU

RITOS INICIAIS

A: Irmãs e irmãos, somos encorajados 
pelo testemunho de Fé dos nossos 
Mártires, homens e mulheres que deram 
a vida em nome da fé. Rezemos juntos 
para que a exemplo dos nossos Santos 
potiguares, possamos também, glori  car 
a Deus com o nosso testemunho.

1. CANTO DE ENTRADA
1. Peregrinos na Terra nós somos, / 
nossa fé nos sustenta e conduz; / mui-
tos deram por Cristo sua vida, / teste-
munhas do amor e da cruz.

O martírio sinal de vitória, / revigora a 
fé dos cristãos. / Nosso chão foi banhado 
com sangue, / sacrifício de tantos irmãos.

2. Celebremos a augusta memória / dos 
irmãos mortos em Cunhaú, / e o martí-
rio dos servos de Deus / que morreram 
em Uruaçu.

3. Numa clara manhã de Domingo / os 
 eis se reuniram na Igreja. / Com o pa-

dre na missa ofertaram. / Sua vida ao 
Senhor, glória seja!

4. Junto ao rio, em Uruaçu / foram 
muitos os martirizados. / Jovens, ve-
lhos, crianças, mulheres, / por Jesus 
todos foram imolados.

5. Quando seu coração foi tirado / com 
coragem Mateus proclamou / sua fé em 
Jesus, Deus presente / no santíssimo 
Dom do amor.

2. SAUDAÇÃO

PE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

PE: O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

PE: O Senhor Jesus, que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos, com con  an-
ça, a misericórdia do Pai.

1. Dá-me a parte que me cabe / Vou 
deixar a tua casa / Vou partir para bem 
longe.

Senhor piedade, Senhor piedade / Se-
nhor piedade de nós (2x)

2. Tantos erros cometi / Fome e sede eu 
passei / Estou só e perdi tudo.

Cristo piedade, Cristo piedade / Cristo 
piedade de nós (2x)

3. Volto a casa de meu pai / Só assim 
conheço amor / Quero ter o teu perdão.

Senhor piedade, Senhor piedade / Se-
nhor piedade de nós (2x)

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

4. GLÓRIA

Glória nas alturas, glória ao Rei dos 
céus, / paz na terra aos homens, paz 
aos  lhos seus.

1. Nós vos adoramos e vos glori  ca-
mos, / Nós vos bendizemos e a vós 
louvamos. Senhor Deus! / Nós vos da-
mos graças por vossa imensa glória, / 
Senhor Jesus Cristo, centro da História. 
Unigênito!

2. Vós que retirais do mundo o pecado, 

/ Cordeiro de Deus, santo, imaculado. 
Filho de Deus Pai! / Vós que estais sen-
tado à destra do Pai, / Sobre o nosso 
povo o olhar lançai. Piedade!

3. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
/ Só vós o Altíssimo, só a vós louvor. 
Jesus Cristo! / Com o Espírito Santo, na 
glória do Pai, / Ó Trindade Santa, sobre 
nós reinai. Amém, amém!

5. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

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.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: Nós que vivemos para o senhor, 
acolhamos a sua Palavra, que nos pre-
vine contra a falta de compaixão e nos 
aponta o caminho para sermos um 
terreno fértil, em que novas sementes 
podem germinar.

6. PRIMEIRA LEITURA (2Mac 7, 1-6)

Leitura do Segundo Livro dos Ma-
cabeus. Aconteceu também que sete 
irmãos, detidos com sua mãe, come-
çaram a ser coagidos pelo rei a tocar 
na proibida carne de porco, sendo 
por isso atormentados com  agelos e 
nervos. Um deles, fazendo-se de por-
ta-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 puses-
sem ao fogo assadeiras e caldeirões. 
Tornados estes logo incandescentes, 
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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  zessem assar, enquanto ainda 
respirava. Difundindo-se abundante-
mente 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 verda-
deira compaixão de nós, segundo o que 
Moisés declarou no seu cântico, que 
atesta abertamente, ele terá compaixão 
de seus servos”.
- Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.

7. SALMO 114(115)

R: É preciosa aos olhos do Senhor, / a 
morte de seus Santos e seus amigos.

1. Que poderei retribuir ao Senhor Deus 
/ Por tudo aquilo que ele fez em meu fa-
vor? / Elevo o cálice da minha salvação, 
/ Invocando o nome santo do Senhor.

2. Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor / Na presença de seu povo reunido. 
/ É sentida por demais pelo Senhor / A 
morte dos seus santos, seus amigos.

3. Por isso oferto um sacrifício de louvor. 
/ Invocando o nome santo do Senhor. / 
Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor. / Na presença de seu povo reunido.

8.  SEGUNDA LEITURA (Ap 7, 9-15)

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, po-
vos 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 Se-
res 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 sécu-
los dos séculos. Amém! “Um dos anci-
ões tomou a palavra e disse-me: “Estes 
que estão trajados com vestes brancas, 
que são e de onde vieram?” Eu respon-
di: “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 dian-
te do trono de Deus, servindo-o dia e 
noite em seu tempo.
- Palavra do Senhor.
T: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO

A.: Em tudo dai graças, pois esta é a 
vontade de Deus para convosco em 
Cristo Jesus.

Honra, glória, louvor ao Cordeiro. 
Aleluia, aleluia, aleluia! / Que por nós 
se imolou num madeiro. Aleluia, ale-
luia, aleluia!

1. Suas vestes no sangue alvejaram, / 
como o sol no esplendor cintilaram.

2. Ao redor do Cordeiro prostrados, / 
entre os mártires são coroados.

10. EVANGELHO (Jo 12, 23-28)
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo João.
T: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus: “É chegada 
a hora em que será glori  cado o Filho 
do Homem. Em verdade, em verda-
de, 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 pre-
cisamente para esta hora que eu vim. 
Pai glori  ca o teu nome”. Veio, então, 
uma voz do céu: “Eu o glori  quei e o 
glori  carei novamente”.
- Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus pai todo poderoso (...) e 
na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, neste dia em que 
somos fortalecidos pelo testemunho de 
fé dos nossos Mártires, façamos nossas 
preces a Deus Pai, que com seu Filho e 
o Espírito, é o Criador Senhor da histó-
ria e Autor da verdadeira paz.

T. Senhor, pelo sangue dos Mártires, 
aumentai a nossa fé.

1. Para que a Igreja, cheia do Espírito 
que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, 
viva a alegria prometida aos santos 
mártires, rezemos. R.

2. Para que o sangue de Jesus, nosso Se-
nhor, nos puri  que dos nossos pecados 
e nos alcance a vida eterna, rezemos. R.

3. Para que todos os catecúmenos e  -
éis estejam prontos a sofrer pelo nome 
de Cristo e a dar testemunho da fé com 
a própria vida, rezemos. R.

4. Para que o sangue dos mártires glo-
riosos obtenha a conversão dos perse-
guidores e con  rme os cristãos mais 
vacilantes, rezemos. R.

5. Para que, por intercessão dos santos 
mártires de Cunhaú e Uruaçu, o Se-
nhor conceda a herança prometida aos 
defuntos que O seguiram no sofrimen-
to, rezemos. R.

6. Para que a nossa comunidade de São 
Mateus Moreira, seja sempre compro-
metida com a missão e o acolhimento, 
que sejamos sempre um terreno fértil 
onde novas sementes possam germi-
nar, rezemos. R.

PE: Deus eterno e omnipotente, vinde 
em auxílio da nossa fraqueza, com o 
exemplo dos que deram a vida por Je-
sus, e fazei que o seu testemunho glo-
rioso aumente o vigor da nossa fé. Por 
Cristo Senhor nosso.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. OFERTÓRIO

A. Vamos preparar a nossa mesa, tra-
zendo as oferendas para o altar e re-
alizando a nossa partilha para as ne-
cessidades da Igreja de Jesus Cristo. 
Cantemos!

Sou trigo de Deus a ser triturado, / 
serei pão de Cristo a ser partilhado. 
/ A quem poderemos o pão ofertar? / 
Ser mártir de Cristo: amor, doação. 
/ Oferta da vida, suprema oblação. / 
Que mais poderemos a Ele doar?

1. O pão ofertamos ao povo sofrido, / 
ao desempregado, ao pobre excluído.

2. O pão ofertamos ao desesperado, / ao 
homem sem fé, sem amor, fracassado.

3. O pão ofertamos pra ser consagrado / 
em corpo de Cristo será transformado.
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PE: OREMOS. (Todos de pé) 
Ó Pai, seja a nossa oferta agradável aos 
vossos olhos, como foi o sacrifício dos 
santos André de Soveral e Ambrósio 
Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 
companheiros, cuja memória celebra-
mos. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.
Prefácio: O testemunho do martírio

PE: 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.Pe-
los 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 po-
der. Vossa misericórdia  sustenta a fra-
gilidade humana e nos dá coragem para 
sermos as testemunhas de Jesus Cristo, 
vosso  lho e Senhor nosso. Enquanto 
esperamos a glória eterna, com todos os 
vossos anjos e santos, nós vos aclama-
mos, cantando (dizendo) a uma só voz...

1. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor. 
/ O céu e a terra cantam seu louvor. 

2. Anjos do Céu cantam nas alturas / 
Mártires de Deus, nós as criaturas.

3. Bendito seja, aquele que vem / Hosa-
na, Hosana para sempre, Amém.

PE: Na verdade, vós sois Santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes pro-
clama o vosso louvor, porque, por Je-
sus Cristo, vosso  lho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida 
e santidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

T: Santi  cai e reuni o vosso povo!

PE: Por isso, nós vos suplicamos: san-
ti  cai pelo Espírito Santo as oferen-
das que vos apresentamos para serem 
consagradas, a  m de que se tornem 
o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: 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.

PE: Do mesmo modo, ao  m da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o deu a seus discí-
pulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

T: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

PE: Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria 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 sa-
crifício de vida e santidade.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: 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 San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to um só corpo e um só espírito.

T: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

PE: 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 castíssimo 
esposo, os vossos apóstolos e mártires, 
os mártires potiguares André de Sove-
ral, Ambrósio Francisco Ferro, São Ma-
teus Moreira, nosso padroeiro, e seus 
27 companheiros leigos, além de todos 
os santos e santas que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença.

T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconcilia-
ção estenda a paz e a salvação ao mun-
do inteiro. Con  rmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o papa 
Francisco, o nosso bispo Jaime, com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: Atendei as preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reu-
ni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos  lhos e  lhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  lhos!

PE: 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 Cris-
to, Senhor nosso.
T: A todos saciai com vossa glória!

PE: Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T: Amém!

15. RITO DE COMUNHÃO

PE: Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do evange-
lho, ousamos dizer:

T: Pai nosso que estais nos céus (...)

PE: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, 
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sem-
pre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo 
a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo salvador.

T: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

PE: 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.

T: Amém!

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T: O amor de Cristo nos uniu.

PE: Irmãos e irmãs, no Espírito de Cris-
to ressuscitado, saudai-vos com um si-
nal de paz. (Todos se cumprimentam)

T: Cordeiro de Deus, que tirais o peca-
do do mundo tende piedade de nós ...

PE: Provai e vede como o Senhor é 
bom; feliz de quem nele encontra seu 
refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.



T: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a.

Louvado seja o Sacramento Santo, 
/ repete o mártir em sua agonia. / E 
com o peito e o coração sangrando, / 
proclama sua fé na Santa Eucaristia.

1. Se o grão de trigo não morrer na 
terra, /  ca sozinho não  orescerá. / 
Mas se morrer produzirá bons frutos, 
/ martírio é força que cristão fará.

2. A minha carne é para vós comida, / 
força, coragem, para fé sustento. / E o 
meu sangue é para vós bebida, / fonte 
de vida e no martírio alento.

3. Sangue de Cristo por nós derrama-
do, / Corpo imolado no lenho da cruz. 
/ Sangue de mártir, corpos mutilados, 
/ compartilhando o sacrifício de Jesus.

4. Na Santa Missa, após a elevação, / 
padre e  eis foram trucidados. / É o 
mesmo altar, o mesmo sacrifício / no 
sangue de Jesus são todos imolados.

5. Mártires de Deus no céu sempre 
entoam, / Glória e louvor a Jesus res-
suscitado. / Com o nosso mártir hoje 
proclamamos: / Louvado seja o Se-
nhor sacramentado!

16. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Ó Pai, saciados pelo sagrado banque-
te, 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.

T: Amém!

RITOS FINAIS

17. BÊNÇÃO
PE: Deus todo-poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação.

T: Amém!

PE: Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perseverar 
nas boas obras.

T: Amém!

PE: Oriente para ele os vossos passos 
e vos mostre o caminho da caridade 
e da paz.

T: Amém!

PE: Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo.

T: Amém!

PE: Glori  cai o Senhor com vos-
sa vida. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.

T: Graças a Deus!

1. Vi junto ao Cordeiro grande multi-
dão, / com as vestes brancas, palmas 
em suas mãos. / Mostra quem são eles 
e de onde vieram? (bis)

Mártires da fé,  lhos do Rio Grande, 
/ homens e mulheres, jovens e meni-
nos. / Pelo bom pastor deram o seu 
sangue, / nossa Igreja em festa canta 
os seus hinos.

2. O cordeiro foi por nós imolado. / 
No seu sangue todos foram consagra-
dos. / Mostra quem são eles e de onde 
vieram? (bis)

3. Foram trinta servos que por Deus 
morreram, / palmas de vitória no céu 
receberam. / Mostra quem são ele e de 
onde vieram? (bis)

4. Padre Soveral lá em Cunhaú / e o 
padre Ambrósio em Uruaçu. / Mostra 
quem são eles e de onde vieram? (bis)

5. E Mateus Moreira na morte excla-
mou: / Salve a Eucaristia, mistério 
de amor. / Mostra quem são eles e de 
onde vieram? (bis)

PATRONICADOR DO FOLHETO

Em meio a tanta dor, encontramos 
muitos cristãos que percorrem dia-

riamente a Via Sacra, seguindo 
os mesmos passos de Jesus.

FIQUE POR DENTRO
MISSA VOTIVA AOS SANTOS MÁR-

TIRES DE CUNHAÚ E URUAÇU:

Todo dia 03, de cada mês, com exceção 
se o dia cair em um Domingo ou em 
outra Solenidade da Igreja
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BEM 
AVENTURADOS 
MÁRTIRES DE 
CUNHAÚ E URUAÇU
Os Bem-aventurados Padre 
Ambrósio Francisco Ferro, 
Padre André de Soveral, o 

leigo Mateus Moreira e seus 27 compa-
nheiros – os Protomártires do Brasil – fo-
ram beati  cados na Praça de São Pedro, no 
Vaticano, no dia 5 de março de 2000, em 
celebração presidida pelo então Papa João 
Paulo II, hoje, São João Paulo II. No dia 
23 de março de 2017 o Papa Francisco au-
torizou a canonização dos trinta mártires 
do Rio Grande do Norte. A canonização 
ocorreu em uma cerimônia no Vaticano, 
em 15 de outubro de 2017, com a partici-
pação de mais de 50 mil pessoas na Praça 
de São Pedro. A festa litúrgica, no entanto, 
é celebrada pela Igreja, no dia 3 de outu-
bro, data do martírio, em Uruaçu.

Quase três meses depois, no dia 3 de ou-
tubro, aconteceu outro martírio, durante 
o qual 80 pessoas foram mortas por ho-
landeses. Uma das vítimas foi o camponês 
Mateus Moreira, que teve o coração arran-
cado pelas costas, enquanto repetia a frase 
“Louvado seja o Santíssimo Sacramento”. 
Este morticínio aconteceu na Comunida-
de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, 
a 18 km de Natal, litoral do RN.

Patrono dos Ministros:

A 43ª Assembléia Geral dos Bispos do 
Brasil, realizada em Itaici/SP, em 2005, 
aprovou o Bem aventurado Mateus Mo-
reira como “Patrono dos Ministros Extra-
ordinários da Comunhão Eucarística”. Em 
dezembro de 2005, a CNBB comunicou 
que a Congregação para o Culto Divino e 
a Disciplina dos Sacramentos, da Santa Sé, 
havia aprovado o nome do até então Beato, 
como patrono dos Ministros. Estes márti-
res, são exemplo de Fé e devoção, a toda 
a Igreja.
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ORAÇÃO DOS MÁRTIRES DE CUNHAÚ E URUAÇÚ

Senhor Jesus Cristo, o vosso sangue derra-
mado na cruz. Tornou-se a fonte sagrada que 
regou o testemunho dos mártires brasilei-
ros, mortos pela fé, nos primórdios de nossa 
evangelização. Concedei-nos, por intercessão 
dos nossos santos mártires. André de Sove-
ral e Ambrosio Francisco Ferro, presbíteros, 
Mateus Moreira, e os seus 27 companheiros, 
Leigos! A mesma fé e a mesma caridade que 
in  amava os seus corações. Dai-nos também 
a graça, que tanto necessitamos. (faz-se o pe-
dido) Se for para o nosso bem e para a vossa 
maior gloria. Amém! Santíssima virgem Ma-
ria, Rainha dos Mártires, rogai por nós!


