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NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO: “ESPERANÇA DOS DESESPERADOS” 
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9º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração  

Acendimento: Círio Pascal, Velas do Altar e da Palavra  

Acolhida nas portas com velas palito para a assembleia 
 

 

 “NOSSA CONFIANÇA E NOSSA ESPERANÇA” 
 

Animador: Amados irmãos e irmãs, na alegria deste encontro Eucarístico em que vamos celebrar o Nono 

dia da Novena em louvor à Nossa Senhora do Sagrado Coração, nesta vigília da grande Festa de Nossa 

Padroeira, com o coração repleto de esperança e fé, queremos agradecer por tantas bênçãos e graças 

derramadas sobre nós, neste Santuário de Maria. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Presidente da Celebração e Padres 

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

LUCERNÁRIO:  

Após a saudação a Igreja fica na penumbra, só as luzes do presbitério acesas com um dedilhado da música: 

Deus é Luz, Deus é Luz, Deus é Luz, Nele não há Trevas! 
 

Animador: Neste nono dia da Novena em vigília a Festa de nossa Padroeira, Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, celebrada neste ano como “Esperança dos Desesperados”, queremos rezar nesta noite em 

especial por todas as pessoas que foram CURADAS do COVID-19 e dar graças ao Senhor Jesus e à nossa 

Mãe Santíssima, que pela Vossa imensa bondade, intercedeu pela graça da cura na vida dessas pessoas. 
Canta-se o refrão de luz: entra duas pessoas com velas acesas e acenderão as velas da assembleia; entram outras duas 

pessoas, uma com a vela para ler um depoimento de uma pessoa curada e uma com a urna das intenções. Dois acólitos 

colocam no centro do presbitério, a estante e microfone para leitura do depoimento. 
 

Animador: Ouçamos agora um depoimento de uma pessoa CURADA do Covid-19. 
 

Terminada a leitura do depoimento a pessoa deposita a vela próximo a urna de intenções, enquanto canta-se o refrão:  

DÁ-NOS, VOSSA BENÇÃO, Ó MÃE, DO SAGRADO CORAÇÃO! 
 

Padre: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Todos: rogai por nós! 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Meditativo) 
PRIMEIRA LEITURA: (Ec, 51,17-27) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 18) 

R. “Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

A palavra de Cristo ricamente habite em vós, dando graças, por ele, a Deus Pai! (Cl 3,16) 

EVANGELHO: (Mc 11,27-33) 

HOMILIA 
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9º DIA - NOVENA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO  
Após, a homilia, enquanto o presidente se dirige ao genuflexório, canta-se o refrão: 

Ó Maria Mãe de Deus, que ninguém chamou em vão. Ó Lembrai-vos sois Senhora, do Sagrado Coração. (bis)  

Em seguida reza-se o nono dia da Novena 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R./ ENSINAI-NOS SENHOR A TRILHAR VOSSOS CAMINHOS! 
 

1- “OS PRECEITOS DO SENHOR SÃO PRECISOS, ALEGRIA AO CORAÇÃO” (Sl 18,2)  

Senhor, Deus de amor, concedei à Igreja, ao Papa Francisco, os bispos e padres, aos padres e religiosos, 

Missionários do Sagrado Coração, em especial o Pe. Alex Sandro MSC, serem anunciadores da vossa 

Palavra e testemunhas vivas do amor fraterno e da paz, nós vos pedimos: 
 

2- “A LEI DO SENHOR DEUS É PERFEITA” (Sl 18, 1) 

Senhor, Deus da nossa esperança, dá-nos o teu cuidado paterno, protege-nos do coronavírus e das outras 

doenças mortais, e dai-nos a graça de sermos fiéis aos vossos preceitos. Concedei-nos o dom da paz, da 

esperança e da caridade, porque só Tu és o nosso refúgio, nós vos pedimos: 
 

3- “QUERO DAR-TE GRAÇAS E LOUVAR-TE, E BENDIREI O NOME DO SENHOR” (Ec 51,17) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e São José, abençoai a todos os devotos, 

que estão unidos pela oração e fé, em mais esta Novena Perpétua em louvor à Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, em tantos lugares do Brasil e do mundo, para que alcancem as graças que necessitam, e 

abençoai a todos que amanhã acompanharão em nosso Santuário, e pelas redes sociais, a grande Festa de 

nossa Padroeira, nós vos pedimos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

Animador: REZEMOS PELOS CURADOS 
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo poderoso, dando graças por todas as pessoas que foram curadas 

desta pandemia do Covid-19. Aos que lutaram com garra e mantiveram a fé e esperança pela recuperação 

da saúde, e hoje colhem os frutos positivos dessa luta, para que agradeçam o dom precioso da vida todos 

os dias, e por todas as outras bênçãos com que Deus nos presenteia diariamente. Demos graças à Deus 

pela dádiva da cura em nossas vidas. 
 

CANTADO: AJOELHEMOS-NOS! Após alguns segundos de silêncio CANTADO: LEVANTEMOS-NOS! 
 

Padre: Deus eterno e todo poderoso, luz inextinguível e Pai das luzes, pela morte e ressureição de vosso 

Filho Jesus Cristo expulsastes as trevas do ódio e da mentira, e fizestes jorrar sobre a família humana a 

luz da verdade e do amor. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça vos sirva com sabedoria e 

fidelidade, e caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, cheguem ao conhecimento da 

verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém! 
 

Pe. Reuberson MSC, agradece a presença do Pe. Alex Sandro MSC. Entrega da Capela Peregrina de NSSC - Mantra: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL:  

Presidente da Celebração: Pe. Alex Sandro, MSC 

Equipe de Musica: Religiosos(as)    

Equipe de Liturgia: Religiosos(as)    
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