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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: 18h00 

 

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  – Música: Amor infinito de Mãe 
 

“Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor” 
 

Animador: Irmãos e Irmãs, reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus, queremos abrir o coração para a voz 

do Espírito Santo. A nossa saudação fraterna a todos os que se encontram neste Santuário. Na alegria de 

celebrarmos o Jubileu dos 80 anos desta Paróquia e Santuário, dedicado a 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 Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação 
 

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

Animador: Neste Jubileu dos 80 anos de nosso Santuário, o anúncio e o testemunho do Cristo Ressuscitado 

são, desde os primórdios de nossa comunidade, o instrumento capaz de verdadeiramente converter os 

corações e fazê-los aderir ao Reino. Recordando um pouco da história de nossa Paróquia, queremos 

agradecer ao Senhor, por este Santuário da Misericórdia, visitado por milhares de devotos e romeiros de todo 

o Brasil, e com muito carinho agradecer aos padres MSC, que por aqui passaram, especialmente, pelos que 

atualmente, trabalham em nosso Santuário. Unida a história de nosso Santuário, queremos agradecer a 

presença da Mãe terna e amável, a Senhora do Sagrado Coração de Jesus, que caminha conosco na história, 

na vida e na fé. Acolhamos com muita alegria, a nossa Padroeira, cantando:  
 

(Tres pessoas  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. 

Canto: Que minha prece feita a Ti)   
 

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

Oração:  

Glória: (Canta-se)  

Oremos:  

 

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) 



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

MSC 

 

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (Jo 14,23-29) 

Homilia 

Oração dos Fiéis 

R/. Pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, ouvi-nos! 

 

1. “Que Deus nos dê a sua Graça e sua Bênção” (Sl.66) 
Deus de ternura, iluminai com vosso Espírito Santo, a Santa Igreja, que caminha em união com o Papa 

Francisco, abençoe a vida e missão dos padres MSC, especialmente o nosso Pároco e Reitor Pe. Reuberson 

MSC, para que sejam firmes na fé e fiéis no testemunho, nós vos pedimos:  
 

2. “E sua face resplandeça sobre nós” (Sl.66)  

Deus de infinita misericórdia, conservai na fé e na missão todas as pastorais e movimentos de nossa 

comunidade, vinde em socorro dos doentes, dos necessitados, fazei que brilhe para todos a vossa face, nos 

trazendo a paz e a justiça, nós vos pedimos   
 

3.  “Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe” (Sl.66) 

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

visitaram o nosso Santuário, para que sejam protegidos no regresso às suas casas, e alcancem as graças que 

necessitam, cumulai de alegria e paz as famílias, os jovens e as crianças, nós vos pedimos: 
   

Rezemos juntos a Oração do Lembrai-vos... 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
Apresentação das Ofertas – (Enquanto o padre faz a apresentação das ofertas no Altar, três Acólitos ficam com as 

urnas dos pedidos elevadas)     

Rito da Comunhão 

Pai Nosso 

Comunhão 
Os padres de nosso Santuário e toda a comunidade agradecem ao Pe.Reuberson MSC, nosso Pároco e  

Reitor por ter presidido esta celebração e encerramento da Festa Jubilar de nossa Padroeira) 

 

AÇÃO DE GRAÇAS E COROAÇÃO 

Animador: Brotem hoje, de nossos lábios e de nosso coração, o nosso sincero agradecimento ao Deus da 

Vida, que nos deu seu único Filho e o fez nosso irmão. Bendita seja a Rainha e Mãe do Salvador, que serviu 

com generosidade aos desígnios do Senhor! “Feliz és Tu Maria, pois achastes graça diante do Senhor!” 

Canto e coreografia “Dai-nos vossa benção ó Mãe do Sagrado - Coração..” 
 

Animador: Nesta linda Festa Jubilar dos 80 anos de nosso Santuário, queremos mais uma vez, coroar Maria, 

 Nossa Senhora do Sagrado Coração, recebe esta Coroa e todo o nosso amor e gratidão. 

 Canto Te coroamos Ó Mãe....  Enquanto se canta, entram a Coroa e flores  

 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL  
 

CANTO FINAL 
 

Presidente da Celebração: Pe. Reuberson MSC  

Equipe de Liturgia – Missas: 18h00 e 19h30 


