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5º DOMINGO DA PÁSCOA 
 - COR BRANCA – ANO C –  

 - 4º Anúncio da Festa de Nossa Senhora do Sagrado Coração -  
 

 

São Paulo, 19 de maio de 2019 
 Missa 9h30 

 

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

 
Ambientação:  

- Refrões orantes 

- No presbitério, Círio Pascal  

- Intenções da Celebração 

- Acendimento das Velas do Altar e da Palavra  

 

“AMAI-VOS UNS AOS OUTROS” 
 

 

 Animador: Irmãos e irmãs, a celebração da Eucaristia nos dá o sustento para permanecermos firmes 

na fé e nos conclama para a vivencia do amor, a caminho do novo céu e da nova terra. Bendigamos 

o Senhor misericordioso e fortaleçamos os laços de amor que nos identificam como seus discípulos 

e discípulas. Alegres, cantemos  

  

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada - Cruz, Evangeliário, ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação Inicial - Motivado pelo presidente 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente 

Glória  
Oremos - Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 
Anim. Acolhamos a Palavra de Deus, que nos conduz pela fé a vivermos o amor, para que sejamos sinais do mundo 

novo, onde já não haverá tristeza nem dor.  
(Refrão Meditativo) 

 

1ª Leitura (At 14,21-27) 

 

Salmo (SL 144/145) 

 R./ “Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu rei para sempre.” 

 

Anim. A vivência do amor é a maior prova que podemos dar de seguidores do Mestre. Aclamemos o Evangelho 

 

Aclamação do Evangelho 

 

Evangelho (Jo 13,31-35) 

 

Homilia 
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Oração dos Fiéis. 

 

R/. Pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, renovai, Senhor , todas as coisas. 

 

 

1. “Esta é a morada de Deus entre os homens” (Ap 21, 3) –Guiai, ó Pai, a vossa santa Igreja, o Papa 

Francisco, para que permaneça firme na fé, confiante na oração e fiel ao mandamento do amor deixado por 

Jesus Cristo, nós vos pedimos  

 

2. “Sua ternura abraça toda criatura.” (Sl.144) - Senhor, vinde em socorro dos que sofrem , convertei o 

coração dos que resistem a aceitar e viver o mandamento do amor, amparai as famílias, os jovens para que 

sejam sinais de vida e esperança, nós vos pedimos 

 

3.  “Ele é amor, é paciência, é compaixão” (Sl. 144) – Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração abençoai os devotos que estão unidos nesta Novena em preparação à Festa de nossa 

Padroeira , curai os enfermos, e fazei que sejamos sempre mais generosos no serviço ao próximo, nós vos 

pedimos  

 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Paz 

Comunhão 

Oração Final 

4º Anúncio da Festa: 

Anim. Neste Ano da graça do Senhor, em que celebramos o Jubileu dos 80 anos de nossa Paróquia e Santuário 

de Nossa Senhora do Sagrado Coração vivendo, com muita alegria e esperança este momento de preparação 

à Festa de nossa padroeira, fazemos o 4º e último anúncio desta grande celebração que se realizará no próximo 

domingo dia 26 de maio. Acolhamos com carinho, a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração 
 

(Neste momento a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração entra em procissão pelo corredor Central. Canta-se: Dai-nos a 

benção a mãe do Sagrado Coração e repica-se os sinos (interno e externos). A imagem é colocada no presbitério no lugar 

devidamente preparado. Coloca-se um genuflexório diante da Imagem e em seguida reza-se o Lembrai-vos) 

 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 

 
RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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