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 6º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO   

QUARTA- FEIRA - COR BRANCO – ANO C - 5ª SEMANA DA PÁSCOA 

ANO JUBILAR 1939 - 2019  

São Paulo, 22 de Maio de 2019 

Missa: 19h30 
                                                                                                                                                            

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 

 

“A Maternidade Espiritual de Maria e sua oração por nós” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, somos convidados a participar deste banquete Eucarístico, com espírito atento, 

meditando na Palavra de Deus, neste sexto dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração. 

Celebramos também a memória de Santa Rita de Cássia, que nos enriquece com seu testemunho de vida, 

caridade e perseverança na fé.  Unidos a Jesus, a videira verdadeira, somos chamados a testemunhá-lo com 

frutos de amor, abertura e solidariedade. Alegres, 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: Maria, com seu “Sim” generoso colaborou na obra de nossa plena redenção. Ela continua sendo 

hoje aquela chave de ouro, através da qual, o Pai quer implantar definitivamente a realeza do seu Cristo na 

história humana. Nossa Senhora pode muito diante do seu Filho – e é nossa Mãe! Acolhamos com muita 

alegria á Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração, cantando: 
 

(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 sexto 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 . 15,1-6) 

Salmo (SL 121) - R/.  “Que alegria quando ouvi que me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”  

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (João 15,1-8) 

Homilia 

http://www.santuariodemaria.com.br/


PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
  www.santuariodemaria.com.br 

secretaria@santuariodemaria.com.br 

Credidiumus Caritatis 
 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  

Atendimento na Secretaria: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30 
 

MSC 

Oração dos Fiéis.  
 

R./ Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, caminhemos unidos a Jesus! 

  

1. “Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós” (Jo.15,4)  

Senhor, iluminai vossa Igreja, para que caminhe em união com o Papa Francisco, unida a Jesus a 

videira verdadeira, para que possa produzir bons e abundantes frutos para o Reino, nós vos rogamos:    
 

2. ”Eu vos escolhi e vos designei para que produzais fruto” (Jo.15,16)  
Senhor, vós nos escolhestes e nos designastes para produzir frutos; continuai a obra que em nós 

começastes e fazei-nos sempre mais solidários e comprometidos com o vosso projeto de vida plena e  

amor, nós vos rogamos: 
    

3.  “Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor” (Sl 121)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, romeiros, os 

que visitam este Santuário, especialmente, o Pe. Jorge MSC, as pastorais, os Vicentinos, Terço dos 

Homens, Pascom e Solidariedade, nós vos rogamos:     
 

Rezemos juntos a Oração do Lembrai-vos... 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Rito da Comunhão: 

Pai Nosso: 

Paz: 

Comunhão: 

Oração após Comunhão: 
 

Pe. Reuberson MSC, agradece a presença do Pe. Jorge s MSC, 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, das Pastorais, Vicentinos, Terço dos Homens, Pascom e Solidariedade.   
 

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...) 
  

Após a consagração, será dada a BENÇÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO  
 

Mantra – para a preparação: “Onde reina o amor, eterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está! (bis) 
 

Animador: Com que alegria estamos aqui diante de vós, Senhor. Que todos os anjos, os Santos e Maria Santíssima 

estejam, agora, aqui. Adoremos o Senhor Jesus Cristo, que está vivo, diante de nós. Sê louvado e Bendito meu 

Jesus, neste Pão singelo, nesta Hóstia! Sê louvado, Senhor, Tu és merecedor de todo Louvor e Glória! 
 

Exposição do Santíssimo Sacramento – Canto de adoração: Adorai, Adorai, Adorai, 
 

PADRE: Vamos nos preparar para receber a bênção de Jesus Sacramentado. Cantemos: 
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Canto:  

Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar Pois o 

Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar/ Venha a 

fé por suplemento os sentidos completar.  

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao 

Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor/ Ao 

Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém! 

- Do céu lhes destes o Pão.  

- Que contém todo sabor.  
 

Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 

Sacramento nos deixastes o memorial de vossa 

paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o 

mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que 

possamos colher continuamente os frutos da vossa 

Redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na 

unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Deus vos abençoe e vos guarde! Amém! 

Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja 

favorável! Amém! 

Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz! Amém! 

Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Amém! 
 

Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vos para 

vos defender. Amém! 

Esteja em vosso coração para vos conservar. Amém! 

Que Ele seja vosso guia para vos conduzir. Amém! 

Que vos acompanhe para vos guardar. Amém! 

Olhe por vós e sobre vós derrame sua Bênção! Amém!   
 

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

ATO DE LOUVOR: 

Bendito seja Deus , 

Bendito seja seu santo nome.  

Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. 

Bendito seja o seu sacratíssimo Coração. 

Bendito seja seu preciosíssimo Sangue. 

Bendito seja Jesus Cristo 

no Santíssimo Sacramento do Altar. 

Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus, 

Maria Santíssima. 

Bendita seja a sua gloriosa assunção. 

Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição. 

Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. 

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. 

 

T. Deus e Senhor nosso/ protegei a vossa Igreja/ dai-

lhe santos pastores/ e dignos ministros. Derramai as 

vossas bênçãos/ sobre o nosso santo padre,/ o Papa 

Francisco/ sobre nosso Arcebispo e seus Bispos 

auxiliares,/ sobre o nosso Pároco e todo Clero,/ sobre 

o Chefe da Nação e do Estado/ e sobre todas as 

pessoas constituídas em dignidade/ para que 

governem com justiça.  .Daí ao povo brasileiro paz 

constante/ e prosperidade completa. Favorecei com os 

efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil,/ este 

arcebispado,/ a paróquia em que habitamos,/ cada um 

de nós em particular/ e todas as pessoas por quem 

somos obrigados a orar/ ou que se recomendaram às 

nossas orações. Tende misericórdia das almas dos 

fiéis que padecem no purgatório,/ Dai-lhes, Senhor, o 

descanso e a luz eterna.  
 

Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
 

PADRE: Graças e louvores sejam dados a cada 

momento; 

TODOS: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!  
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

CANTO FINAL 
 

Presidente da Celebração: Pe. Jorge de Oliveira MSC 
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