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12ª SEMANA DO TEMPO COMUM   

COR VERDE – ANO C - TERÇA-FEIRA 

Tríduo de preparação – SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS    

 
 

 

São Paulo, 25 de Junho de 2019 

Missa:19h30 

 

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

 

Ambientação: (Refrões orantes)  

Imagem do Sagrado Coração de Jesus – Velas  

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra 

 

 

PRIMEIRO DIA: Coração Sacratíssimo de Jesus, eu confio em vós” 

 

 
Animador: Com alegria nos reunimos, neste primeiro dia do Tríduo ao Sagrado Coração de 

Jesus, para celebrar esta Eucaristia, agradecendo ao Senhor pelo seu amor misericordioso. O 

critério cristão para todas as formas de relacionamento é fazer aos outros o que gostaríamos de 

receber deles. Esse é o segredo de uma convivência pautada na fraternidade e no amor. Alegres, 

cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada 

Saudação  

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente da celebração 

Oremos – Presidente da celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Gen. 13,2.5-18) 
 

Salmo (SL 14) 

R. “Senhor, quem morará em vosso monte santo?”  
 

Aclamação do Evangelho 

 

Evangelho (Mateus 7,6.12-14) 
 

Homilia 
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Oração dos Fiéis. 

R./ Conduzi-nos, ó Pai, no caminho da vida!  

 

1. “Fiquem unidos a mim e eu ficarei unidos a vocês” (Jo.15,4)  

Senhor, concedei a vossa Igreja, estar sempre unida a Jesus e caminhar na vossa graça e no 

conhecimento do Evangelho, perseverante na oração e na prática do amor sincero e da 

solidariedade, nós vos imploramos:    

 

2. “Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles” (Mt .7,12) 

Senhor, ensinai-nos a sempre buscar proporcionar aos outros o bem que desejamos para nós e a 

superar as discórdias e a falta de amor, reconhecendo e respeitando os direitos fundamentais de 

cada pessoa, nós vos imploramos:   

 

3. “Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos 

servos” (Sl.27,8) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os MSC e a toda a família 

Chevalier, socorrei os doentes e aflitos e fortalecei na fé e na esperança todos os que estão 

celebrando este tríduo em honra ao Sagrado Coração de Jesus, nós vos imploramos:  

 
ORAÇÃO – Concluída pelo Presidente da celebração 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

Rito da Comunhão 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração após Comunhão 
 

Animador: No Coração de Jesus encontramos todos os tesouros de amor, misericórdia, graças de 

salvação e santificação. Voltemos nosso olhar para a Imagem do Sagrado Coração de Jesus e com 

muita fé, peçamos a graça que o nosso coração se assemelhe cada vez mais ao de Jesus que ama a 

todos infinitamente. Consagremos nossa vida e nossos corações ao Coração Sagrado de Jesus. 
 

CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO 

Ave, Coração admirável de Jesus, Nós te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, Nós Te 

damos graças, Te oferecemos e consagramos o nosso coração. Recebe-o e possui-o todo inteiro. 

Purifica-o, ilumina-o e santifica-o a fim de que nele vivas e reines para todo sempre. Amém!   
 

- Amado Seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Eternamente! 

- Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso! 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

Benção Final 

Canto Final 


