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 8º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO   

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

ANO JUBILAR 1939 - 2019 
  

São Paulo, 24 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 

- Suporte para o óleo perfumado 

 

“Nossos pedidos por meio de Nossa Senhora do Sagrado Coração” 

 

Animador: Irmãos e irmãs, neste oitavo dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração, 

iluminados pelo Espírito Santo, saberemos conduzir nossas famílias e comunidades à alegria do Reino, livres de 

todo fundamentalismo. Unimo-nos a toda a Igreja neste dia de oração pela China. 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 é consolo aos tristes, saúde aos enfermos, esperança dos pobres, mão estendida a todos que 

pedem a sua intercessão. Queremos caminhar com Maria estar sempre sob sua proteção. Recorramos a Nossa 

Senhora com terna devoção e ela sempre intercederá por nós. .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 oitavo 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 15,22-31) 

Salmo (SL56) - R/.  “Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos ”   

Aclamação do Evangelho 

Evangelho (João 15,12-17) 

Homilia 
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Oração dos Fiéis. 

Após cada Prece responderemos rezando: 
 

R./ Por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, ajudai-nos a nos amar uns aos outros!  
 

1. “Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou” (Jo.15,15) 

Concedei, Senhor, à Igreja,  aos  padres MSC, especialmente os padres Valdecir e José Eduardo MSC,  

que se encontram em missão, em Pemba na África, a graça de serem conduzidos pelo Espírito Santo e 

protegidos em sua missão, nós vos imploramos:    
 

2. “Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei” (Jo.15,12)  
Senhor, ajudai as nossas famílias, a nossa comunidade a viver em paz e harmonia, sempre solidária 

com os mais necessitados e vivendo o mandamento do amor ao próximo, nos vos imploramos:   
 

3. “O que, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá” (Jo.15,16)  
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, romeiros, o Pe. 

Júlio Cesar MSC, as pastorais, Grupos de rua, Clube de Mães e Festas Sociais, e socorrei os aflitos e 

necessitados, nós vos imploramos: 
 

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. Júlio Cesar, 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, Grupos de rua, Clube de Mães e Festas Sociais. 

 

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 unção com óleo perfumado para toda a assembleia.)-  

Cantos: - Seja como o orvalho  /  - Acolhei, ó Redentor... 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 

Presidente da Celebração: Pe. Júlio Cesar MSC 
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