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31ª SEMANA DO TEMPO COMUM 
COR VERMELHO– ANO C - QUARTA-FEIRA 

 
 

São Paulo, 06 de novembro de 2019 

Missa: 19h30 

 

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

 

Ambientação: Local para o Quadro dos Mártires MSC e velas  
Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra –Mantra 
 

“O AMOR É O CUMPRIMENTO PERFEITO DA LEI” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, nos reunimos nesta Eucaristia para louvar e bendizer ao Senhor. O 

amor ao próximo é o cumprimento perfeito da lei. Seremos fiéis seguidores de Jesus se 

renunciarmos a tudo o que nos afasta do seu Reino de Amor. Celebramos hoje, a memória 

litúrgica do segundo aniversário de Beatificação dos sete Beatos Mártires Missionários do 

Sagrado Coração, de Canet de Mar, Espanha. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA:  

SAUDAÇÃO: 
 

RECORDAÇÃO DA VIDA: (sentados)  

Animador: Conhecer para amar: um breve resumo da vida desses sete Mártires Missionários do 

Sagrado Coração: Beato Antônio Arribas e seus companheiros mártires.  

Em 1880, a Congregação dos Missionários do Sagrado Coração chegava a Barcelona, e dois anos 

depois, adquiriam em Canet de Mar, pequena vila agrícola a 40 km de Barcelona, uma ampla 

residência. 

Ali começaram a Pequena Obra, que em 1915 se converteu em Escola Apostólica e Seminário 

Menor da Congregação na Espanha.  No ano de 1936 se acentuou em toda Espanha a perseguição 

religiosa, aproximando-se o início de sua fase mais sangrenta. Integravam a comunidade MSC de 

Canet de Mar 8 padres e 4 irmãos. Além destes, nela se formavam 6 noviços e 10 postulantes que 

acabavam de ingressar e também estudavam 65 crianças.  Foi nesse terrível momento de 

perseguição religiosa que os sete jovens Missionários do Sagrado Coração foram martirizados na 

Espanha, em 29 de setembro de 1936, pelo simples fato de serem religiosos. Morreram fuzilados. 

Um deles, em nome do grupo, no momento da execução, gritou: Viva Cristo Rei!” Pelo seu 

testemunho de fé em Jesus Cristo e pela sua santidade de vida reconhecidas pela Igreja, foram 

beatificados pelo Papa Francisco e a sua memória litúrgica celebramos nesta Eucaristia. 

Acolhamos com carinho o quadro desses Beatos Mártires Missionários do Sagrado Coração, cujas 

relíquias se encontram no altar de nosso Santuário.  
 

(Entrada do Quando dos Mártires MSC e as Velas) - Canto: Amado Seja por toda parte... 
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ORAÇÃO AOS BEATOS MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO 
 

Padre: Pai de bondade e misericórdia, te damos graças pelo testemunho de fidelidade até a morte 

dos Beatos Antônio, Abúndio, José Vergara, Josep-Oriol, Gumersindo, Jesus Moreno e José del 

Amo  que entregaram sua vida por Cristo. Concedei-nos crescer na fé e no conhecimento do 

mistério revelado no Coração de Jesus, anunciar seu amor a todos os homens e mulheres do nosso 

mundo, especialmente aos mais pobres e obter pela intercessão destes beatos a graça que te 

pedimos. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém!  
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração  

OREMOS: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

LEITURA: (Rm 13,8-10) 

SALMO: (Sl 111 ) 

R. Feliz quem tem piedade e empresta!   
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

ANTIFONA: Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o 

Espírito de Deus.   
EVANGELHO: (Lc  14,25-33) 

HOMILIA: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. Senhor, ajudai-nos a ser generosos e compassivos! 
 

1. “Amarás a teu próximo como a ti mesmo” (Rm.13,9) 

Concedei, ó Pai, à Igreja viver a prática do amor sincero, e iluminai o Papa Francisco, os bispos e 

padres, para que sejam sinais de vossa misericórdia e compaixão pelo vosso povo, nós vos pedimos:  
 

2. “Feliz o homem caridoso e prestativo, permanece para sempre o bem que fez” (Sl.111) 
Ensinai, Senhor, vossos fiéis a escolher e abraçar os valores que constroem vosso reino de justiça 

e paz, e fazei que possamos ser fiéis seguidores de Jesus, na prática do amor e da caridade para 

com o próximo, nós vos pedimos:   
 

3. “Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo.” (Lc 14,27) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai esta grande Família 

Chevalier, religiosos Missionários do Sagrado Coração e as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, os Leigos da Família Chevalier e toda a nossa comunidade para que busque a santidade e 

a fé no exemplo destes primeiros Beatos Mártires espanhóis, Missionários do Sagrado Coração, 

nós vos pedimos:   
Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO FINAL: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 


