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 7º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO   

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

ANO JUBILAR 1939 - 2019 
  

São Paulo, 23 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 

 

“Maria, nosso modelo na fé, na esperança e no amor.” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração Eucarística! Todos somos atraídos pelo 

amor de Deus. O Evangelho é proposta de vida e salvação a todas as pessoas e culturas, sem 

discriminação. Neste sétimo dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração, peçamos a 

graça de permanecermos fiéis no amor de Cristo. 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: Deus escolheu Maria, desde toda a eternidade para ser santa e Imaculada. Ele a escolheu para ser a 

Mãe de seu Filho Jesus, no qual a dignidade humana foi resgatada de toda miséria e maldade. Assim temos em 

Maria, nosso modelo na fé, na esperança e no amor. Acolhamos com muita alegria a 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 sétimo 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 . 15,7-21) 

Salmo (SL 95) - R/.  “´Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações.”   

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (João 15,9-11) 

Homilia 
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Oração dos Fiéis 

 

R./ Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, manifestai o vosso amor! 

 

1. “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor”(Jo.15,10)  

Fortalecei, ó Pai, a Igreja, o Papa Francisco, os bispos e padres, especialmente aos padres 

Missionários do Sagrado Coração, e o Pe. Mário Roesler MSC, para que seu amor à missão seja fiel, 

perseverante e incondicional, nós vos suplicamos:   
 

2. “Minhas ovelhas escutam minha voz” (Jo.10,27)  
Senhor, dai-nos a graça de vivermos na fé, obedecendo a vossa Palavra, seguindo o exemplo de Maria, 

que nos ensina a humildade, a vivencia fraterna e a doação, atitudes necessárias para acolher a 

salvação do reino, nos vos suplicamos:   
 

3.  “Manifestai a sua glória entre as nações”(Sl.95)  
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, romeiros, as 

pastorais, Liturgia,  Fraternidade MSC, Comunidade São José,   para que sejam sinais do amor que vós 

irradiais pelo mundo inteiro, nós vos suplicamos: 
 

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. Mário Roesler 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, Liturgia, Fraternidade MSC, e Comunidade São José.   
 

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 feita aspersão para toda a assembleia.)- Canto: Eu vi, eu vi foi água a manar... 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
 

Presidente da Celebração: Pe. Mário Roesler  MSC 
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