
  PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
www.santuariodemaria.com.br 

secretaria@santuariodemaria.com.br 

Credidimus Caritatis 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  

Atendimento: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30 
 

MSC 

 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 
 

Missa: 19:30  

AMBIENTE:  
- Igreja na penumbra – apenas com as luzes do presbitério acesas.  

- No presbitério o suporte para o andor de Nossa Senhora das Dores 

- Menoráh  

- Suporte para a Cruz de Madeira 

- Colocar ao lado da Cruz, num recipiente translúcido, óleo para unção dos fiéis 

- Preparar Caldeira. 

(Refrão orante: Quem poderá resistir...) 

Quem poderá resistir se Jesus derramando está. Seu Sangue precioso aqui neste lugar?! Quem poderá resistir 
se Jesus derramando está Seu Sangue precioso aqui neste lugar?! Diante de Ti está meu coração tão pecador 
desejando ser lavado com Teu Sangue Aqui neste lugar. 
 

Animador: Nesta noite de oração e contemplação, vamos fazer memória dos últimos passos da vida 

de Jesus. O gesto profético da mulher, perfumando o ambiente com o aroma do amor, não pode ser 

esquecido. Movidos pela graça de Deus, queremos mergulhar na Misericórdia do Senhor e viver 

intensamente, esta Semana Santa. Cantemos: 
 

(Musica: Imaculada) 

Imaculada, Maria de Deus, coração pobre, acolhendo Jesus! Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 
aflitos que estão junto à cruz! 
1) Um coração que era sim para a vida, um coração que era sim para o irmão, um coração que era sim para 
Deus, Reino de Deus renovando este chão! 
2) Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos 
renegam, Reino de Deus que renova esta terra! 
3) Faça-se, ó Pai tua santa vontade: que os nossos passos se tornem memória. Do amor fiel que Maria gerou: 
Reino de Deus atuando na história.  
 

 

RITOS INICIAIS 
 

 

Invocação a Trindade 
 

Saudação ao povo 
 

Acolhida do Andor de Nossa Senhora das Dores  
 

Animador: O Tempo Quaresmal nos convida a confiantes, fixar, nossos olhos em Cristo, servo e 

sofredor, que na cruz, se faz solidário com a humanidade. É junto à Cruz, que a Mãe de Jesus 

crucificado se torna a Mãe da Igreja (Corpo Místico) e Mãe de todos os fiéis. Honra, Glória e Louvor 

a Jesus Cristo e a sua Mãe, a virgem que permaneceu em silêncio aos pés da cruz. Canto: (Entrada da 

Cruz e o Andor de Nossa Senhora das Dores. A frente do Andor, Incenso, Cruz e Tochas) 
 

(Musica: Nossa Senhora, Virgem do Silencio) 

Nossa Senhora Virgem do Silêncio quero sempre te amar. Deitar no teu colo, sentir teu perfume 
teu carinho materno ganhar. (bis) 
Lágrimas de sangue nos teus olhos. Estigma e martírio da alma. Mãezinha minha vida, pra igreja quero 
consumir. Quero estar ao teu lado na cruz sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. 
 

ATO PENITENCIAL (Presidente da celebração) – 2055 
 

- Senhor, que Te deixaste ferir, do Teu Sangue vem a Paz! Aqui estou, perdoa-me! Kyrie eleison... 
- Oh Cristo, elevado na Cruz, És Amigo do pecador! Aqui estou, perdoa-me! Christe eleison...  
- Senhor, da morte, Vencedor. Verdadeiro filho de Deus! Aqui estou, perdoa-me! Kyrie eleison...  

 

Glória (Omite-se) 
 

Oração (Presidente) 
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LITURGIA DA PALAVRA 
 

(Refrão Meditativo – acende-se as luzes) 

Leitura: (Is 42,1-7) 

Salmo: 26(27) R./ O Senhor é minha luz e salvação. 

Aclamação Ao Evangelho 

Evangelho: Jo 12,1-11  

Homilia 
 

 

EXAME DE CONSCIÊNCIA 
 

(O exame de consciência será feito a partir da reflexão das Sete Dores de Nossa Senhora, apaga-se as luzes). 
 

Animador: Peçamos que a luz do Espírito Santo inunde a nossa alma e favoreça a nossa conversão e 

reconciliação com Deus. Cantemos: 
 

(Musica: Incendeia minh´alma) 

Espírito Santo, vinde falar em mim Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos 
corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. 

Incendeia minha alma! Incendeia minha alma! Incendeia minha alma, Senhor! (2X) 

Animador: Conduzidos pelo Espírito Santo iniciemos estas meditações que nos recordam as sete 

dores da Virgem Maria. O mistério da contemplação de suas dores deve nos levar a associar-nos à 

Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que "esvaziou-se a si mesmo" (Flp 2,7) a fim de nos curar 

de todas as raízes do pecado. 
(Sentados) 

 
 

AS SETE DORES DE MARIA SANTÍSSIMA  
 

 

(Atenção aos refrãos, conforme a dor ele altera uma palavra no canto;  

Leitores no ambão intercalarão com o padre as dores; Ministros acenderão as velas) 
 

 

Animador: “A primeira dor de Maria foi a dor moral ao ouvir o velho Simeão lhe apresentar a 

“espada de dor” que iria acompanhá-la por toda a vida.”  

Padre: A virtude que aprendemos nesta dor é a da santa obediência. Sejamos obedientes ao Senhor e à 

sua santa Palavra. (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 
 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a REZAR, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 
 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 

Animador: “A segunda dor de Maria é seu desterro para o Egito, com José e o Menino, fugindo da 

perseguição de Herodes.” 

Padre: Esta dor nos ensina a aceitar as provações do dia-a-dia com alegria de quem sofre para agradar 

a Deus. Esse agir e esse procedimento chama-se santidade.  Por isso, somos convidados a aceitar os 

sofrimentos por amor a Deus. (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 
 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a ACEITAR, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. 
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
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Animador: “A terceira dor de Maria é a perda de Jesus em Jerusalém, aos doze anos. 

Padre: Aqui devemos contemplar as mães que choram, ao verem os seus filhos que morrem pela 

violência, pelas drogas, pela miséria. Portanto, somos convidados a proporcionar aos jovens a 

oportunidade de um verdadeiro encontro com Cristo, oferecendo-lhes a nossa oração, amizade e 

solidariedade. (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a CHORAR, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. 
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 

Animador: “Na quarta dor de Maria vive os tormentos da Paixão de seu Amadíssimo Filho. 

Encontra-O no caminho do Calvário, flagelado, coroado de espinhos. 

Padre: Aprendamos a sermos resilientes, a viver no silêncio nossas dores, como Maria e Jesus 

sofreram neste doloroso encontro no caminho do Calvário. (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a CHORAR, Maria, Mãe de Jesus; Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz; 
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 

Animador: “Na quinta dor de Maria, Ela vê Jesus ser crucificado, vê o sangue jorrar de suas mãos e pés, 

a cruz ser levantada e participa da agonia indescritível de seu Amado Filho, até a morte. 

Padre: Na meditação desta dor encontraremos consolo e força para nossas almas contra mil tentações 

e dificuldades e aprenderemos a ser fortes em todos os combates de nossa vida.  
(Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a SUPERAR, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. 
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 

Animador: Na sexta dor de Maria, a Mãe recebeu nos seus braços o Filho morto, que foi descido da 

cruz por Nicodemos e José de Arimatéia. 

Padre: Para correspondermos, a tanto amor, sejamos muito confiantes em Maria, não nos afligindo nas 

contrariedades da vida; ao contrário, confiemos os nossos receios e dores a Ela, que saberá dar em 

abundância os tesouros do Coração de Jesus! (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a AMAR, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
 

Animador: “A sétima dor de Maria, foi a da solidão da Mãe que deixou no túmulo o Filho Amado. 

Nessa dor ela não se desesperou, não se revoltou, perdoou os carrascos do seu Filho e aceitou 

submissa e obediente a vontade de Deus, a quem disse desde o começo: “Faça-se em mim segundo tua 

Palavra”. (Lc 1, 38). 

Padre: Queremos corresponder ao amor de Jesus, devemos mostrar que O amamos, aceitando as 

humilhações. Esta aceitação nos purifica de toda e qualquer imperfeição e desprendendo-nos deste 

mundo, possamos desejar mais intensamente o Paraíso. (Enquanto canta-se o refrão, acende-se uma vela do Menoráh) 

(Musica: Ensina teu povo a rezar...) 

Ensina teu povo a VIVER, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperto e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

TODOS: Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 
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EXAME DE CONSCIÊNCIA 
 

Padre: Voltemo-nos para o Senhor para olharmos dentro de nós e reconhecer os nossos pecados. 
(Momento de silêncio) 

 

— Amo a Deus acima de todas as coisas?  

— Sou promotor da reconciliação ou semeio brigas e discórdias?  

— Participo da Eucaristia para agradecer tudo que o Senhor me dá?  

— Busco sempre o perdão ou prefiro guardar mágoa e rancor?  

— Tenho um olhar e atitudes de compaixão para com os sofredores?  

— Cultivo minha vida de fé pela oração e pela leitura da Sagrada Escritura?  
 

(Momento de silêncio - Após o exame de conciência, será feita a unção do povo o,  

enquanto a equipe de canto entoa cantos penitenciais , de misericórdia e reconciliação) 
 

Animador: Na certeza do perdão e do nosso desejo de conversão, aqueles que quiserem podem ser 

assinalados com o óleo bento. Enquanto isso cantemos ao Senhor por sua infinita Misericórdia:  
 

Cantos I - Restauração 

Deus vê o coração sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu 
amor, pois sabe até onde vai todo pecador. 
Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa a dor. Pense no seu 
Senhor recorra ao seu amor e creia ele é fiel, justo é o seu Amor. 
Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais 
pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração volta pro seu Senhor e se abra à restauração. 
Com Cristo você vai superar todas as barreiras passar todo o pecado vencer Um novo homem vai nascer. 
 

Canto II – Sonda 

1) Senhor, eu sei que tu me sondas, sei, também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces 

meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E, antes que haja em mim 
palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. (4x) 
2) Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão 
alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também 
me amas Senhor, eu sei que tu me sondas. (4x) 
 

Canto III – Ela muito amou 

1) Tanto que esperou pudesse um dia. Chegar bem perto, dizendo tudo se não conseguiu como queria O seu 
silêncio não ficou mudo.  
Ela muito amou tem a minha paz vai seguir caminho sem temor sabe quem eu sou e será capaz 
de espalhar na Terra o meu amor. 
2) Ela ultrapassou toda medida não lhe bastando meros preceitos lágrimas, perfume, que acolhida! Nem se 
importando com preconceitos. 
3) Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto Ele revelou como era raro esse carinho 
tão manifesto. 
3) Ele é sempre mais que convidado se põe à mesa nutrindo a vida olha os corações e põe de lado Toda 
aparência, cura a ferida. 
4) Ela muito amou tem a minha paz vai seguir caminho sem temor sabe quem eu sou e será capaz de 
espalhar na Terra o meu amor. 
 

Canto IV - Renova-me 

Renova-me, Senhor Jesus, Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. 
Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo o que há dentro do meu coração 
precisa mais de Ti.  
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Canto III - Jesus, Filho de Davi 

Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas 
poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé. Que há muito eu já não tinha 
Eu senti meu coração arder E eu gritei para o senhor me responder: 
Jesus, Filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus 
honra a minha fé. 
Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei, teu Espírito Santo 
está agindo em mim Jesus... 
 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 

R./ Santificai, Senhor, pela intercessão da Virgem Senhora do Sagrado Coração, o vosso povo!  

 

1. “Ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos” (cf. Jo 12, 3).  

Vós que fostes ungido por Maria, abençoai as mulheres e os homens ungidos para o vosso serviço e 

santificai toda a vossa Igreja, rezemos: 

 

2. “Eis o meu servo - eu o recebo; eis o meu eleito - nele se compraz Minh’ alma” (Is 42, 1):  

Vós Senhor, que passastes pela cruz, dai ânimo e coragem aos que carregam fardos pesados, aos 

doentes e a todos os que sofrem, rezemos:  

 

3. “Espera no Senhor e tem coragem” (Sl 26, 14)  

Vós Senhor, que sois misericórdia e piedade, alento, esperança e coragem confortai todos que aqui 

estão e que rezam pelos seus parentes falecidos, rezemos:  
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Apresentação das Oferendas:  

Oração Eucarística:  

Pai Nosso: 

Canto de Comunhão: 

Oração após a Comunhão: 
(Presidente deve motivar para que as pessoas acompanhem o andor de Nossa Senhora das Dores, em procissão,  até a casa escolhida) 
 

BENÇÃO FINAL 
(Após a benção final, canta-se o canto abaixo para que saia a imagem) 

 

(Musica: Salve Rainha) 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura esperança nossa, salve, salve, Rainha!  

A Ti procuramos, filhos degredados de Eva. A Ti suspiramos, chorando neste vale de lágrimas. 

Tu, que és nossa mãe, volve a nós teu olhar. Mostra depois deste exílio O fruto do teu ventre, 

Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Ó clemente, ó pia, ó doce virgem Maria. Salve, 

Rainha! Salve, Rainha, salve, salve! 
 
 

SAÍDA DO ANDOR DE NOSSA SENHORA DAS DORES 
A procissão dever ser: Incenso, Cruz à frente, Tochas, Imagem de Nossa Senhora das Dores, Leitores, Ministros, padre e povo em geral) 
 

Família que receberá a Imagem de Nossa Senhora das Dores - Cida e Sr. Osnir - Rua Fábio, 651 
 

Tarefas:  

Equipe de Canto: Paulo e Equipe, preferencialmente todos os membros da Equipe. 

Leitores: Equipe de Liturgia do dia 

Salmo: Cassia 
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