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NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO: “ESPERANÇA DOS DESESPERADOS”  

SEGUNDA FEIRA – MARIA, MÃE DA IGREJA COR BRANCO – ANO B  
São Paulo, 24 de Maio de 2021 

Missa: 19h00  
 

4º 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 assembléia 
 

“MARIA AO PÉ DA CRUZ E NOSSA PARTICIPAÇÃO NA SALVAÇÃO“ 
 

Animador: Irmãos e irmãs, reunidos neste Santuário de Maria, ou em nossas casas, junto às nossas 

famílias, celebremos a Eucaristia, sentindo entre nós a presença amorosa e materna de Nossa Senhora. O 

Papa Francisco, estabeleceu, na segunda-feira depois de Pentecostes, a memória de Maria, Mãe da Igreja, 

e afirma: “A Mãe, que estava junto à cruz, aceitou o testamento do amor do seu Filho e acolheu todas as 

pessoas, personificadas no discípulo amado, como filhos a regenerar à vida divina, tornando-se a amorosa 

Mãe da Igreja, que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito”. 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 musica:  

A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia! 
 

Animador: Neste quarto 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 FALECIDOS. Peçamos ao Senhor que sejam acolhidos no 

vosso Reino, todos os fiéis falecidos, e conforte os familiares neste momento de tão grande dor. 
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 familiar 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 familiar de um destes falecidos:  
 

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

DÁ-NOS, VOSSA BENÇÃO, 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 3,9-15.20)  

SALMO RESPONSORIAL: (87) - R. “O SENHOR, PÔS O SEU TRONO LÁ NOS CÉUS!”  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado! (Jo 14,26) 

EVANGELHO: (Jo 19,25-34) 

HOMILIA:  
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4º 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 primeiro dia da Novena 

 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R. POR INTERCESSÃO DE MARIA, MÃE DA IGREJA, ATENDEI-NOS, SENHOR. 
 

1. “SENHOR, ESTÃO EM TI AS NOSSAS FONTES” (Sl 86)  

Pai Santo, iluminai, o Papa Francisco, bispos, os padres e religiosos Missionários do Sagrado Coração, 

especialmente, o Padre Air José, MSC, para que unidos à Virgem Maria, conduzam a vossa Igreja, nas 

fontes de vida e amor que jorram do Sagrado Coração de Jesus. Nós vos pedimos: 
 

2. “SENHOR, TEMOS SEDE DE VÓS!” (Jo 19,28)  

Pai de bondade, permanecei conosco em nossos sofrimentos, doenças, perdas de nossos entes queridos, 

também as mais de quatrocentas mil vidas ceifadas por esta pandemia, todos os falecidos no mundo 

inteiro, para que sejam acolhidos na vossa morada eterna. Dai-nos a coragem e a força para triunfar sobre 

o mal e a morte.  Nós vos pedimos: 
 

3. “ESTA É A TUA MÃE.” ( Jo 19,27 ) 

Pai de misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e São José, abençoai os 

devotos, que acompanham esta Novena Perpétua, as famílias, nossa comunidade, os agentes de pastoral, e 

movimentos de nosso Santuário, curai os enfermos, amparai os necessitados, e dai-nos a graça de confiar 

à Maria, Mãe da Igreja as nossas alegrias e dores. Nós vos pedimos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

Animador: REZEMOS PELOS FALECIDOS: 

Oremos por todos os falecidos, sobretudo, os falecidos em decorrência da pandemia do coronavírus, Que 

todos aqueles que buscaram o Senhor com o coração sincero e que morreram na esperança da 

Ressurreição, descansem em paz, e os seus familiares e amigos sejam consolados pelo Espírito Santo, e 

encontrem forças para superar todo esse momento de dor e saudades.   
 

CANTADO: AJOELHEMOS-NOS! Após alguns segundos de silencio CANTADO: LEVANTEMOS-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 padre Air José, MSC. Entrega da Capela Peregrina de NSSC - Mantra: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
 

Presidente da Celebração: Pe. Air José, MSC 

Equipe de Musica: Equipe Rosi, Edsonia e equipe 

Equipe de Liturgia: montar 
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