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6º DOMINGO DA PÁSCOA 

- BRANCO - ANO B – 
                                                                                                                                                                    São Paulo, 09 de Maio de 2021 

 
 

Missas:  

 07h30 (Equipe: 07h30)  

10h30 (Equipe: 10h30)  

            18h00 (Equipe: 18h00) 

 

Equipe de Contingenciamento: 

                                                                       Pastorais:  

                                   Solidariedade – Horário: 07h30 

                                    Surdos – Horário: 10h30 

                                     Pré-Crisma – Horário: 18h00

 

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

Acendimento: Círio Pascal, Velas do Altar e da Palavra  

 

 “AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS TENHO AMADO” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, estamos reunidos em torno de Jesus, Senhor nosso. Hoje, Cristo nos recorda 

a necessidade do mandamento do amor. Foi Ele que, em primeiro lugar, nos amou e agora nos pede que 

nos amemos uns aos outros. Em comunhão com todas as mães, neste seu dia, unidos a Maria, Mãe da 

Igreja, Nossa Senhora do Sagrado Coração, celebremos esta Eucaristia, memorial definitivo do amor de 

Deus, que em Jesus deu sua vida por nós. Alegres, cantemos. 
 

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

SAUDAÇÃO:  

Animador: SEGUNDO ANÚNCIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO:  

Em preparação à Festa em Louvor de nossa Padroeira, que se realizará no próximo dia 30 de maio: “Eis que 

eu vos anuncio uma grande alegria. Outra vez celebraremos a Sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do 

Sagrado Coração. Exultamos e trazemos ao seu altar nossos pedidos e preces. Rainha do Céu, Aleluia!”  
 

(enquanto se canta as invocações: Rainha do céu... entra a urna de intenções e duas velas e entrega ao Padre que fará, em 

seguida, o “Oremos”, com as intenções nas mãos e depois as deposita na coluna de vidro) 
 

CANTADO: Equipe de musica 

V/. Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia. R/. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. 

V/. Ressuscitou como disse, aleluia. R/. Rogai a Deus por nós, aleluia. 

V/.  Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. R/. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. 
 

PADRE: Oremos: Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do Vosso Filho Jesus Cristo, 

Senhor Nosso, concedei- -nos, Vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida 

eterna. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém! (No final deste momento, canta-se: Dai-nos vossa a Benção ó Mãe do 

Sagrado Coração...) 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (At 10,25-26.34-35.44-48) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 97) 

R. “O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações.” 
SEGUNDA LEITURA: (1Jo 4,7-10)  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. (Jo 14,23) 
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EVANGELHO: (Jo 15,9-17) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ Em nome de Jesus, atendei, Senhor, a nossa prece!  
 

1- “Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei” (Jo 15,12) 

Senhor, cumulai de força e alegria o Papa Francisco, os bispos e padres, especialmente os padres 

Missionários do Sagrado Coração, para que continuem sendo fiéis, e possam conduzir o vosso rebanho no 

caminho do amor e da santidade, nós vos rogamos: 
 

2- “Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele” (1Jo 4,9) 

Senhor, vós cujo Filho escolheu discípulos e discípulas para produzirem frutos concedei a vossa Igreja 

pessoas generosas e fiéis para o serviço do vosso Reino e ajudai vosso povo a superar todo preconceito e 

divisão, nós vos rogamos: 
 

3- “O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá” (Jo 15,16) 

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

todas as mães de bênçãos e graças e proporcionai-lhes alegria e sabedoria na missão da maternidade, olhai 

com ternura para os doentes, os tristes, os desempregados e os falecidos, especialmente pelas mães 

falecidas, nós vos rogamos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

Animador: Hoje é Dia das Mães e muitos de nós, devido ao isolamento social, não poderemos abraçar 

nossas mães, mas podemos colocá-las diante dAquele que é o Caminho a Verdade e a Vida . Queremos 

oferecer as nossas orações, o nosso carinho e eterna gratidão a todas as mães.  
 

ORAÇÃO: Senhor nosso Deus, nós vos bendizemos, pois quisestes que o vosso Filho feito homem 

participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar 

as alegrias de uma família. Nós vos rogamos, Senhor, protegei as mães para que, confortadas com a vossa 

graça, possam viver com fidelidade sua nobre missão. Maria Santíssima, luminosa expressão da maternidade, 

seja a inspiração de nossas mães, consolo e conforto em suas dificuldades, para que em vós, ó Deus, 

encontrem a verdadeira felicidade e recompensa por toda a doação de vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém! 
 

Padre: E agora juntos, por todas as mães, peçamos a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, rezemos a Oração do Lembrai-vos:  

Canto: Dai-nos vossa bênção ó Mãe do Sagrado Coração...  
 

  AVISOS PAROQUIAIS: 

  ANIVERSARIANTES: 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
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