PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO
www.santuariodemaria.com.br

MSC

secretaria@santuariodemaria.com.br

Credidiumus Caritatis
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
COR VERDE – ANO C
São Paulo, 20 de Outubro de 2019
Missas: 7h30, 10h30, 18h00 e 19h30

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE!
MÊS MISSIONÁRIO E DO SANTO ROSÁRIO
AMBIENTE:
Imagem de Nossa Senhora, Terço (permanecer na porta de entrada durante todo o mês de outubro)
Intenções da Celebração
Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra

“A FORÇA DA ORAÇÃO É CAPAZ DE VENCER O MAL”
Animador: Irmãos e irmãs, neste dia das Missões, celebremos o mistério pascal de Cristo, que
nos ajuda a permanecer firmes na verdade e no anúncio do Evangelho como batizados e enviados.
Somos encorajados por esta liturgia a erguer juntos nossas mãos para invocar o socorro do
Senhor, que nos convida à oração perseverante. Sempre atento às nossas súplicas, o Pai nos dá a
certeza de que cuida da nossa vida e faz justiça aos injustiçados. Alegres, cantemos:
RITOS INICIAIS
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Banner do Dízimo, Velas, Ministros da Palavra e da Sagrada Comunhão
SAUDAÇÃO:
2º DIA DA NOVENA PERPÉTUA À NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO (Missas 07h30 e 18h00)
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração
OREMOS: Presidente da Celebração

LITURGIA DA PALAVRA
(Refrão Meditativo)
1ª LEITURA: (Êxodo 17,8-13)
SALMO RESPONSORIAL: (SL.120)

“Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra!”
2ª LEITURA: (2 Tm.3,14-4,2)
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Lucas 18,1-8)
HOMILIA:
PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R./ Senhor, venha a nós o vosso Reino.
1.“Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir e educar na justiça, a
fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra.” (2 Tm.3,16)
Senhor, fortalecei o Papa Francisco, os bispos, padres, e toda a vossa Igreja, para que confiando
em vossa Palavra, nunca se deixe abater diante das perseguições, mas sejam fiéis e perseverantes
na ação e na oração, nós vos pedimos:
2. “Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas abrigai-me” (Sl.16,8)
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, que estão
unidos nesta Novena Perpétua, e concedei aos que participam do Sínodo sobre a Amazônia, a
sabedoria e a coragem para defender e sustentar a esperança dos povos indígenas e das populações
carentes de respeito e dignidade, nós vos pedimos:
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3. “Deus que dá semente ao semeador, também dará o pão em alimento. Ele mesmo
multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça.” (2Cor.9,10)
Senhor, nós te bendizemos por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário. Fazei que o vosso
amor, semeado em nossos corações, e testemunhado pela nossa doação, e o nosso dízimo que
ofertamos humildemente, nos ajudem a sermos todos discípulos missionários de vosso Filho, nós
vos pedimos:
ORAÇÃO: Presidente da Celebração

LITURGIA EUCARÍSTICA
RITO DA COMUNHÃO:
PAI NOSSO:
COMUNHÃO:
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
MOMENTO DO DÍZIMO :

- Após a saudação inicial, o animador convida todos a sentarem. Somente quando sentarem anuncia:

Animador: MEMÓRIA DO DÍZIMO:
- Aquele que for fazer a primeira leitura (ou outro que estiver melhor preparado) lê o texto abaixo:

Leitor: O dízimo é uma resposta de amor e gratidão a Deus. Cada cristão precisa sentir no seu
coração o apelo espontâneo e se comprometer com a sua Igreja. O amor e a generosidade têm de
caracterizar a nossa contribuição. Não se contribui para querer receber, mas porque somos gratos a
Deus, que nos dá tudo. O amor evidencia a nossa necessidade de agradecer. Ajude este Santuário,
seja dizimista!
Em seguida reza-se a Oração do Dizimista.

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o
descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a
oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida
para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa
vida e eternidade. Amém!
AVISOS PAROQUIAIS:
ANIVERSARIANTES:

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA
BENÇÃO FINAL:
CANTO FINAL: (Deverá ser cantado no final de todas as Missas dos domingos do mês de Outubro)

É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis)
1) Nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar.
2) Vem ser dizimista na comunidade caminho seguro de verdadeira fraternidade.
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