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NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – “ESPERANÇA DOS DESESPERADOS”  

SÁBADO – VIGILIA DE PENTECOSTES - ANO B -  
São Paulo, 22 de Maio de 2021 

Missa: 18h00  

2º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
 

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

Intenções da Celebração 

Acendimento: Círio Pascal, Velas do Altar e da Palavra  

Acolhida nas portas com velas palito para a assembleia 
 

“NOSSA RESPOSTA AO SENHOR COM NOSSA SENHORA E POR ELA” 
  

Animador: Irmãos e irmãs, nesta Vigília de Pentecostes, somos motivados a acolher o grande dom do Espírito. 

Ele, que vem em socorro de nossa fraqueza e reúne o que está disperso, acenda em nós o amor e a alegria de 

sermos a assembleia amada de Deus. Neste segundo dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, queremos como Maria, dar a nossa resposta de fé em Jesus, e assim também seremos capazes de realizar 

as suas obras. Alegres, cantemos: 

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos, Presidente da Celebração e padres.  

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

LUCERNÁRIO:  

Após a saudação a Igreja fica na penumbra, só as luzes do presbitério acesas com um dedilhado da música: 

“Luz do mundo, luz do amor, luz bendita que é o Senhor. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!”  
 

Animador: Neste segundo dia da Novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, celebrada neste ano como “Esperança dos Desesperados, queremos diante deste 

momento tão difícil rezar nesta noite pelos: Médicos, Enfermeiros e Profissionais da Saúde: Agradecer 

a estes profissionais, que muitas vezes colocam em risco suas próprias vidas para salvar as pessoas. O 

Papa Francisco, também agradece esses profissionais e diz: “que essa dedicação e cuidado com os 

doentes, demonstra o desejo mais autêntico que mora no coração do homem: ficar ao lado daqueles que 

mais precisam e se doar por eles”.   
Canta-se o refrão de luz: entra duas pessoas com velas acesas e acenderão as velas da assembleia: entram outras duas 

pessoas, uma com a vela para ler um depoimento de um profissional da saúde, e uma com a urna das intenções. 

Dois acólitos colocam no centro do presbitério, a estante e microfone para leitura do depoimento. 
 

Animador: Ouçamos agora um depoimento de um profissional da saúde: 
 

Terminada a leitura do depoimento a pessoa deposita a vela próxima a urna de intenções, enquanto canta-se o refrão:  

DÁ-NOS, VOSSA BÊNÇÃO, Ó MÃE, DO SAGRADO CORAÇÃO!  
 

Padre: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Todos: rogai por nós! 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração  

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Meditativo) 
PRIMEIRA LEITURA: (Gn 11,1-9)  

SALMO RESPONSORIAL: (103) 

R. “ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO, SENHOR, E DA TERRA TODA A FACE RENOVAI!”  

SEGUNDA LEITURA: (Rm 8,22-27)  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Vinde, Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei neles o amor, como um fogo abrasador!  

EVANGELHO: (Jo 7, 37,39) 

HOMILIA:  
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 2º DIA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
 

 Após, a homilia, enquanto o presidente se dirige ao genuflexório, canta-se o refrão:  

Ó Maria Mãe de Deus, que ninguém chamou em vão. Ó Lembrai-vos sois Senhora, do Sagrado Coração! (bis)  
Em seguida reza-se o segundo dia da Novena 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. ENVIAI, SENHOR, VOSSO ESPÍRITO! 
 

1. “AQUELE QUE CRÊ EM MIM, RIOS DE ÁGUA VIVA JORRARÃO DO SEU INTERIOR” (Jo 7,38)  

Senhor, iluminai o Papa Francisco, bispos, padres, os Missionários do Sagrado Coração, especialmente o 

Pe. Milton MSC, para que se inspirados pelo Espírito Santo, possam anunciar com palavras proféticas, a 

Boa-Nova a todas as pessoas.  Nós vos pedimos: 
 

2. “O ESPÍRITO VEM EM SOCORRO DA NOSSA FRAQUEZA” (Rm 8,26)  

Senhor, que penetrais no íntimo de nossos corações, e conheceis as nossas fragilidades, fazei que o 

Espírito Santo renove em nós a fé, a esperança e a caridade e nos tornemos mais solidários com os 

necessitados e excluídos.  Nós vos pedimos: 
 

3. “É O PRÓPRIO ESPÍRITO QUE INTERCEDE EM NOSSO FAVOR, COM GEMIDOS INEFÁVEIS” (Rm 8,26) 

Senhor, Deus de misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e São José, abençoai 

os devotos, os profissionais da saúde, para que sejam fortalecidos no corpo e na alma, e perseverantes nos 

momentos de frustração e cansaço, amparai os necessitados e desempregados. Nós vos pedimos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

Animador: REZEMOS PELOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE: 
Oremos por todos os médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas e todos os outros profissionais da saúde, a 

quem Deus chamou com o propósito de curar e confortar os doentes. Agradecemos pelas habilidades e dons 

que lhes destes, que lhes permitem trazer esperança, cura e recuperação aos que estão sob seus cuidados.    
 

CANTADO: AJOELHEMO-NOS!  Após alguns segundos de silencio. CANTADO: LEVANTEMO-NOS!  
 

Padre: Deus eterno e todo poderoso, luz inextinguível e Pai das luzes, pela morte e ressureição de vosso 

Filho Jesus Cristo expulsastes as trevas do ódio e da mentira, e fizestes jorrar sobre a família humana a 

luz da verdade e do amor. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça vos sirva com sabedoria e 

fidelidade, e caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, cheguem ao conhecimento da 

verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém! 
 

 O Pe. Reuberson MSC, agradece a presença do Pe. Milton MSC, em nossa Novena. Mantra: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
 

Presidente da Celebração: Pe. Milton, MSC 

Equipe de Musica: Equipe 09h00 

Equipe de Liturgia: Equipe 09h00     
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