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NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO: “ESPERANÇA DOS DESESPERADOS” 

TERÇA-FEIRA – 8º SEMANA TEMPO COMUM - COR VERDE - ANO B 

                                                                                                                                                                São Paulo, 25 de Maio de 2021 
Missa 19h00 

5º 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 
 

 “A PÁSCOA E OS PRIMÓRDIOS DA IGREJA, COM MARIA, MÃE DE JESUS” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, neste quinto dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração, 

em comunhão com a Igreja celeste, somos reunidos pelo Espírito Santo junto a nosso Senhor Jesus Cristo. 

Para que Deus realize em nós a obra de nossa santificação, precisamos tudo a Ele entregar, a exemplo de 

Cristo, que nos amou até o fim, e de seus santos, que se deixaram consumir no altar de uma perfeita 

generosidade. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra, 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 que vem do Alto, Luz que traz a vida, vem brilhar em nós ó Luz Divina! 
 

Animador: Neste quinto 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 DESEMPREGADOS. Abençoai, todo o trabalho realizado 

com honestidade e proveitoso ao bem comum e agraciai os que buscam emprego com a alegria 

proporcionada por um trabalho digno.  
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 desempregado 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 uma pessoa que neste momento está sem um emprego. 
 

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: (Ec 35,1-15) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 49)  

R. “A todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus!” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios de teu Reino aos pequeninos, 

escondendo-os aos doutores! (Mt 11,25) 
EVANGELHO: (Mc 10,28-31) 

HOMILIA:  
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5º 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 quinto dia da Novena 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./LEMBRAI-VOS, SENHOR, DO VOSSO POVO! 
 

1- “HONRA AO SENHOR COM CORAÇÃO GENEROSO” (Ec 35,10) 

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

Pe. Rodrigo MSC, os religiosos e seminaristas, as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que 

buscam tornar Amado por toda Parte o Sagrado Coração de Jesus, nós vos clamamos: 
 

2- “EU, O SENHOR, SOMENTE EU, SOU O TEU DEUS!” (Sl 49,2) 

Senhor, nosso Deus misericordioso, dai-nos a graça de sempre vos servir e amar de todo coração. Olhai 

por todos os desempregados do mundo inteiro, por todas as famílias, que estão passando por muitas 

dificuldades pela falta de emprego, fazei que sejamos mais solidários com todos os nossos irmãos 

necessitados, nós vos clamamos: 
 

3- “MUITOS QUE AGORA SÃO OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS” (Mc 10,31) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e são José, abençoai os devotos, os 

trabalhadores, dai ânimo e coragem aos desempregados, olhai com ternura para os doentes, os tristes, 

consolai os que perderam seus entes queridos e recebei os fiéis falecidos em vosso Reino de glória, nós 

vos clamamos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

Animador: REZEMOS PELOS DESEMPREGADOS 

Oremos por todos os desempregados, neste tempo onde tantas pessoas perderam seu emprego. Foi da 

vontade do Pai que “comêssemos o pão com o suor de nosso rosto”.  Sabemos que o trabalho é digno e 

abençoado para nosso sustento. Olhai por todos os estão em busca de um trabalho, para que tenham a 

oportunidade de colaborar na obra da criação e aperfeiçoamento deste mundo. Que possam ter a 

esperança de conquistar um emprego digno em suas vidas.  
 

CANTADO: AJOELHEMOS-NOS! Após alguns segundos de silêncio 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! 
 

Pe. Reuberson MSC, agradece a presença do Pe. Rodrigo MSC. Entrega da Capela Peregrina de NSSC - Mantra: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL:  

Presidente da Celebração: Pe. Rodrigo, MSC 

Equipe de Musica: Equipe 10h30 

Equipe de Liturgia: Equipe 10h30 
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