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2º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO  

SÁBADO - COR BRANCO – ANO C - 4ª SEMANA DA PÁSCOA  
 

ANO JUBILAR 1939 – 2019 
  

São Paulo, 18 de Maio de 2019 

Missa: 18h00 
                                                                                                                                                            

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

Ambientação: (Refrões orantes)  
 

No presbitério: 

- Círio Pascal 

- Mesa para o andor de Nossa Senhora do Sagrado Coração 

- Intenções da Celebração 

- Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Musica: Amor Infinito de Mãe 

 - Flores para serem oferecidas à Nossa Senhora  

 

“Nossa resposta ao Senhor com Nossa Senhora e por Ela“ 
 

Animador: Amados irmãos e irmãs, como Igreja Missionária, somos convidados a levar a mensagem do 

Evangelho aos confins do universo. 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. Nesta Eucaristia damos graças ao Senhor pelo aniversário sacerdotal de nosso querido 

Pe. Milton, MSC. Com alegria, cantemos. 
 

RITOS INICIAIS 
Procissão de Entrada: Cruz, ministros da Palavra, ministros da Sagrada Comunhão, acólitos, cerimoniário, padres 

Saudação: 
 

Acolhida do andor com a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração: 
 

Animador: O amor de Deus transbordou dando início a tudo que existe de bom e de belo. Por Maria serva do 

Senhor o Verbo Divino se faz carne e vem habitar no meio de nós. Maria através de gestos simples e 

disponíveis deu à humanidade uma mensagem de misericórdia e amor. Com muito carinho, acolhemos a 

Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração, aquela que é a mais linda flor do jardim de Deus, cantemos: 
(Quatro agentes de pastoral entram atrás do andor com três braseiros e uma vela, ficarão posicionados próximos à mesa 

da comunhão; Haverá urnas para que os devotos depositem seus pedidos; Cerimoniários /Acólitos estarão com a naveta 

e entregarão pedras de incenso para ser posto no braseiro após o pedido ser depositado na urna. Enquanto isso, canta-

se: Que minha prece feita a Ti) 
 

(Após, o presidente ajoelha-se no genuflexório em frente a Imagem e reza-se o primeiro Dia da Novena) 
 

Ato Penitencial: Motivado pelo presidente da celebração 

Oração:  
Glória: (Canta-se)  

Oremos: Presidente da celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura ( Atos . 13,44-52) 

Salmo (SL 97) - R/.  “Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.”  

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (João 14,7-14) 

Homilia 
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Oração dos Fiéis. 
 

R./ Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração,  

fazei-nos anunciadores da Vossa Palavra. 

 

1. “Eu te coloquei como luz para as nações” (At. 13,47)  

Deus de amor, propiciai a Igreja e a todos os cristãos a graça de serem luz para os que vivem nas 

trevas, e fazei que tenham êxito todos os projetos de evangelização, nós vos imploramos: 
 

2. “Sua mão e o seu braço forte santo alcançaram-lhe a vitória” (Sl. .97)  

Deus de misericórdia, conduzi com vossa mão e vosso braço forte e santo, ao Padre Milton MSC, que 

hoje celebra seu aniversário de ordenação sacerdotal, para que seja fortalecido em sua fé e missão, 

nós vos imploramos: 
 

3.  “Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei” (Jo. 14,14)  
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos e romeiros, 

todos os religiosos MSC e as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, as pastorais, os Ministros 

Extraordinários da Comunhão, Acolhida, Capelinhas e Dízimo, nós vos imploramos: 
    

Rezemos juntos a Oração do Lembrai-vos... 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
Rito da Comunhão: 

Pai Nosso: 

Paz: 

Comunhão: 

Oração após Comunhão: 

Homenagem ao Pe. Milton MSC pelo seu Aniversário Sacerdotal 
 

Pe. Reuberson, agradece a presença do Pe. Milton, em nossa Novena 
 

Animador: Neste momento, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora do Sagrado Coração para esta Novena, para 

todos os romeiros e devotos que se preparam para a grande festa de nossa Padroeira, façamos a Consagração 

dos padres, devotos, dos Ministros Extraordinários da Comunhão, Acolhida, Capelinhas e Dízimo.  
 

ATO DE CONSAGRAÇÃO 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe de Misericórdia, “Bendita entre todas as mulheres, nós temos 

confiança em vós porque está unida a Cristo” e por isso nos consagramos a Ti. Te oferecemos tudo que somos, 

nossos sonhos, esperanças e alegrias. Te oferecemos nosso coração, nossa mente e nosso desejo de servir ao 

Teu Filho. Te suplicamos que em nossos atos e ações demonstremos amor a ti e ao Teu Bendito Filho, vós que 

sois a Senhora do Sagrado Coração.  (Faz-se o sinal da Cruz) Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 
 

 (Segue a Oração de Consagração o Canto: Dai-nos vossa Bênção ó Mãe do Sagrado Coração...) 
 

- As pastorais, Acolhida, Capelinhas e Dizimo oferecem flores à Nossa Senhora, canta-se Ó Lembrai-vos, vós virgem 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
 

Presidente da Celebração: Pe. Milton, MSC 
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