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2ª SEMANA DO TEMPO DA QUARESMA – COR ROXA – ANO C 

1º dia do Tríduo em preparação à Ordenação Diaconal Emanuel, Rafael e Wederson 

São Paulo, 16 de Março 2022 - Missa: 19h30  
 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar da Palavra e das Intenções – Mantra 
 

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

Animador: Iniciamos hoje, o Tríduo em preparação à Ordenação Diaconal de três Missionários do 

Sagrado Coração: Emanuel, Rafael e Wederson. Queremos rezar por eles, para que o ministério que vão 

exercer em nome da Igreja seja frutuoso; rezamos também pelos seus familiares, que os ofertam ao Senhor 

e à Igreja; por fim, rezamos por todos os Missionários do Sagrado Coração e por sua Missão de fazer 

“conhecido e amado o Sagrado Coração de Jesus em toda parte”, pedindo que o Bom Pastor envie 

vocações à esta família religiosa. Cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

Animador: Hoje, de modo especial, queremos recordar e rezar pelo irmão Emanuel Elisclibe da Silva. 

Ouviremos agora um breve relato sobre sua história: Antes do relato, cantar um refrão vocacional... 
 

Uma vocação gestada sob o olhar de São José! 
O bucólico distrito de Pavuna na cidade de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, foi testemunha 

do nascimento da vocação do religioso Emanuel Elisclible. Ele é quarto filho do senhor José Maria da 

Silva (in memoriam) e da Senhora Maria Eliane da Silva. Sua vocação foi gestada ao ritmo das canções de 

cantores católicos como Padre Zezinho, Zé Vicente e das Irmãs Miria Kolling e Kelly Patrícia. Sob esses 

ritmos, Emanuel descobriu que Deus o chamava. Era uma vocação que, segundo o religioso, foi concebida 

pela mediação de “São José e [descoberta pelo] olhar de um missionário atento que observou meus dons e 

[...] convidou para dar um passo mais adiante”. 

O olhar perspicaz e atento daquele missionário, transformou-se numa causticante inquietação vocacional 

no jovem Emanuel. Buscando responder aquele apelo, ele fez discernimento vocacional em congregações 

religiosas como os Jesuítas e os Sacramentinos, contudo o “carisma dos Missionários do Sagrado Coração 

veio ao meu encontro” afirma o religioso. Esse encontro redundou em seu ingresso na comunidade 

religiosa fundada por Júlio Chevalier. Ele entrou no seminário menor da congregação em Pirassununga 

(SP). Depois cursou filosofia em São Luís (MA).   

Confiando no apelo que Deus o fazia, partiu para Itajubá (MG) onde fez seu noviciado. Nesse mesmo lugar 

emitiu seus primeiros votos em 2017. Dois anos depois, fez os votos perpétuos em São Paulo onde também 

frequentou o curso de Teologia. Após os estudos teológicos, foi enviado ao Equador para cumprir o ano 

missionário. Regressando ao Brasil, foi admitido as ordens sacras e será ordenado no Santuário de Nossa 

Senhora do Sagrado Coração, no dia de 19 de março, Festa de São José, patrono de sua vocação, da sua 

congregação e da Igreja. Não se trata de coincidência, mas da providência divina que outra vez colocava 

São José na história do jovem Emanuel. 

Atualmente, Emanuel Elisclibe da Silva atua na Paróquia Santo Antônio em Itajubá (MG).  

Queira Deus que a alegria e a história desse religioso, seja fermento para novas vocações.  

Seja você, também, um Missionário do Sagrado Coração! 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA - Refrão Meditativo 

PRIMEIRA LEITURA (Jr 18,18-20) 

SALMO RESPONSORIAL: (30/31) R. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus! 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Mt 20,17-28) 

http://www.santuariodemaria.com.br/


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

Credidimus Caritati 
 

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

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

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R:/ OUVI, SENHOR, A ORAÇÃO DO VOSSO POVO! 
  
1. Pelo Papa e por todos os membros da Igreja, particularmente por aqueles que serão ordenados diáconos 

para que se recusem viver segundo a lógica desse mundo, e compreendam sua função como verdadeiro 

serviço a humanidade. Nós vos rogamos: 
 

2. Por todas as famílias, particularmente a dos que serão ordenados diáconos, para que sejam espaço de 

crescimento para todos e formem cidadãos conscientes de seu papel na sociedade e abertos aos valores do 

Evangelho.  Nós vos rogamos: 
   

3. Pela Igreja, particularmente pela Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, para que não lhes 

falte fidelidade ao Evangelho e vocações para cumprir sua missão e lembrem-se de honrar a co-fundadora, 

Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nós vos rogamos:  
 

Animador: Queremos rezar, com fervor de coração, ao Pai, Senhor da Messe, que envie operários. 

Rezemos de modo especial pelos Missionários do Sagrado Coração e pelos três religiosos que serão 

ordenados diáconos, para que o senhor continue os abençoando e fortalecendo no serviço à Igreja.  
 

Oração: Senhor, deste ao padre Júlio Chevalier a graça de contemplar-te como bom pastor. Olha para tua 

Igreja e concede-lhe as vocações que ela está precisando para anunciar a Boa Nova do Evangelho. Olha para 

os missionários do Sagrado Coração, e dá-lhes as vocações necessárias para cumprir sua missão. Que sejam 

verdadeiras testemunhas do teu Amor. Que todos, com um coração renovado, sejamos coração novo para um 

mundo novo, que brota do Teu coração de Filho, para glória do Pai, na comunhão do Espírito Santo. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
 

Animador: Invoquemos a intercessão de Maria, Nossa Senhora do Sagrado Coração, aquela que tudo faz 

na Congregação dos Missionários do Sagrado Coração e que “está intimamente unida ao mistério do 

Coração de seu Filho”. Lembrai-vos... 
 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: Terminada a oração canta-se: Dá-nos Vossa Benção, ó Mãe do Sagrado Coração! 
   

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
 

Música: Equipe do dia 

Animador: Adriana 

Leitura: Paola  

Salmo: Ricardo 

Preces: Mireia 

Ministros: Oderley e Neide 

Acólitos: Márcio 

Cerimoniário: Leonardo 
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