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80º FESTA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 

COR BRANCO – ANO C - 6º DOMINGO DA PÁSCOA 

ANO JUBILAR 1939 – 2019 
  

São Paulo, 26 de maio de 2019 

Missa: 10h00 

 

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 

- Acendimento das Velas do Altar e da Palavra  – Música: Amor infinito de Mãe.  

- Cantos e orações (antes da chegada da procissão)  

 

ACOLHIDA DOS ROMEIROS 
O animador acolhe as romarias presentes no Santuário (lista confirmando a presença das respectivas cidades 

de origem, intercalando com o canto de acolhida)    
 

“Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor” 
 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs, nesta manhã festiva, queremos saudar a todos os romeiros, devotos e 

toda a comunidade. Vocês que vieram com suas famílias ou em romaria, sejam bem-vindos! A nossa saudação 

fraterna a todos os que se encontram neste Santuário da Misericórdia. Na alegria de celebrarmos o Jubileu dos 80 

Anos desta Paróquia e Santuário, dedicado à Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos louvar e bendizer ao 

Senhor pelas maravilhas que Ele fez e continua a realizar neste lugar Sagrado. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
Procissão de Entrada: Cruz, Evangeliário, Ministros da Palavra, Ministros da Eucaristia, Acólitos, Cerimoniário 

Saudação: 
 

(sentados) 
 

Pe. Reuberson acolhe e apresenta os padres presentes  
 

Acolhida do andor com a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração 
 

Animador: Cantem nossos lábios e ressoem em todas as nações o mais belo canto e louvor à Virgem Santa e 

Bendita. Acolhamos com carinho e devoção a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Canto...   
(Entrada das romarias, acompanhando o andor) 

 

Ato Penitencial: Motivado pelo Presidente da Celebração: rezado Confesso a Deus... e após absolvição canta-se o Kyrie..... 

Glória: (Canta-se)  
 

Oremos: O Presidente da Celebração faz a convocação à oração e mantém silêncio. 
 

Animador: Nossa Senhora com vossa ternura maternal acolheis os que vos procuram, os que vos pedem 

graças. Com muita fé queremos apresentar os nossos pedidos, as nossas preces e ação de graças. Canto: Que 

minha prece feita a Ti)   

(entra as urnas com as intenções de todos os romeiros e devotos de Nossa Senhora do Sagrado Coração, com incenso) 
 

Chegada as intenções o Presidente da Celebração faz a Oração da Coleta  

 

 

 



  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 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura: (At 15,1-2.22-29) 

Salmo: (SL 66) -  R/. “Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! 

2ª Leitura: (Ap 21, 10-14.22-23) 

Aclamação do Evangelho: 

Evangelho: (Jo 14,23-29) 

Homilia: 

Profissão de Fé: 

Ladainha de Nossa Senhora de Nossa Senhora do Sagrado Coração 

Animador: Somos um povo que celebra e se encanta na presença do Senhor. Por isso, na certeza de que seremos 

atendidos, também porque suplicamos por Maria, Nossa Senhora do Sagrado Coração, que intercede conosco e 

por nós, cantemos: 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação das Ofertas  

Rito da Comunhão 

Pai nosso 

Comunhão 
 

 (Pe. Reuberson MSC, agradece a presença de Dom Manoel  MSC , em nosso Santuário) 
 

AÇÃO DE GRAÇAS  

Animador: Os belos ideais, a coragem e o trabalho dos MSC, unidos às forças e a colaboração de pessoas de 

fé, tornaram possível, realizar o grande sonho de construir esta Paróquia em honra à Mãe de Jesus, com o 

belíssimo título de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Hoje o nosso Santuário em festa agradece ao Senhor e 

se rejubila por celebrar 80 anos de história, de fé, amor e gratidão à Trindade Santa e louvor à Virgem Maria, 

sua mais sublime criatura. Consagrar-se a Nossa Senhora é ter a certeza que Maria não se coloca no centro, mas 

aponta para Cristo como aquele que é capaz de renovar o sentido da nossa vida e nos Salvar. Oração:  
  

 ATO DE CONSAGRAÇÃO 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, mãe de Misericórdia, “bendita entre todas as mulheres, nós temos 

confiança em vós porque estás 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! 
 

Canto - entrada das jovens com uma flor ou velas. Canto: Acaso não sabeis...  
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL  

CANTO FINAL 
 

Presidente da Celebração: Dom Manoel, MSC 

Equipe de Missas das 9h00 e 10h30 


