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MSC 

18º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
COR VERDE – ANO C 

 
 

São Paulo,03 de agosto  de 2019 

Missas São José – Missa do dizimista 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Ambientação: 
Suporte de vidro para a Estola  

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 

 

DIA DA VOCAÇÃO AO MINISTÉRIO ORDENADO 
 

Animador: Irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para esta celebração Eucarística.  A 

liturgia nos motiva a suplicar ao Senhor o auxílio de sua sabedoria para buscarmos as “coisas 

do alto”, ou seja, os valores do Reino que Jesus pregou: o amor, a justiça e a solidariedade. 

Neste primeiro domingo do mês vocacional, celebremos em comunhão com os ministros 

ordenados, com os padres Missionários do Sagrado Coração, e com todos os sacerdotes que 

se doam a serviço do Reino. Alegres, cantemos 
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada- Cruz, Estola, Evangeliário, Ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da 

Sagrada Comunhão.  

Saudação  

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente  

Glória  

Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Ecl. 1,2;2,21-23) 
 

Salmo (SL 89) 

R./ “Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós”  

 

2ª Leitura (Cl. 3,1-5.9-11) 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Lc . 12,13-21) 
 

Homilia 

Profissão de Fé 
 

Oração dos Fiéis. 
 

R./ Senhor, vinde em nosso auxílio. 
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MSC 

1. “Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho” (Sl. 89)  

Pai Celeste, Vós que, em vosso Filho, revelastes o mistério e o sentido da nossa vida, tornai fecundo 

o serviço da Igreja para a salvação dos povos, buscando viver segundo os valores do Reino que 

Jesus pregou: o amor, a justiça e a solidariedade, nos vos pedimos  
 

2. “Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia!” (Sl. .89) 

Senhor, vós que nos saciais com vosso amor, sustentai o testemunho de todos os ministros 

ordenados, especialmente os padres Missionários do Sagrado Coração, para que sirvam com 

alegria, sejam sinal e instrumento do vosso amor, nós vos pedimos 
 

3. “Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza!”  (Sl. 89) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, dai-nos um 

coração misericordioso, sensível aos necessitados, curai os doentes, socorrei os aflitos, amparai os 

refugiados e visitai os encarcerados, nós vos pedimos  

Rezemos juntos:  ORAÇÃO DO DIZIMISTA 

Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, 

com a oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de cristo, os seus méritos e a 

nossa vida para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa 

bênção para nossa vida e eternidade. Amém.    
LITURGIA EUCARÍSTICA 

RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 

Homenagem - Neste dia especial da vocação dos ministros ordenados, queremos oferecer a 

nossa eterna gratidão e a nossa oração aos nossos queridos padres Missionários do Sagrado 

Coração:  Pe. Reuberson, Pe. Milton, Pe. Luiz Carlos deste Santuário, e a todos os padres 

MSC, que estão em missão no Brasil e no mundo inteiro.  
  

ORAÇÃO: Senhor, pelo amor infinito que tendes a vossa Igreja, humildemente vos 

suplicamos que santifiqueis nossos padres. Iluminai-os com a vossa Palavra, com as vossas 

Virtudes e com o vosso Coração. Partilhai com eles o vosso Amor à cruz para que sejam 

nobres e humildes como Vós, puros como a Hóstia que seguram, fortes como os mártires de 

todos os tempos. Senhor, pela vossa graça e misericórdia tornai-os vossos íntimos e 

confidentes de tal modo que aproximando-nos deles possamos reconhecer-Vos, alegrando-

nos com a vossa bondade em cada gesto de sua pessoa. Assim, Senhor, abençoai e protegei 

os nossos padres e dai-lhes uma vida longa e feliz, pela especial intercessão de Nossa 

Senhora do Sagrado Coração. Amém!   Mantra vocacional....  
 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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