PARÓQUIA E SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO

MSC

www.santuariodemaria.com.br
secretaria@santuariodemaria.com.br

Credidimus Caritatis
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
COR VERDE – ANO C
São Paulo, 17 de Novembro de 2019
Missa: 9h00
AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE!
AMBIENTE:
Intenções da Celebração
Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra

“FELIZES OS QUE PERSEVERAREM ATÉ O FIM”

Animador: Irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrar nossa vida e nossa fé no Cristo
Ressuscitado. A liturgia de hoje nos convida a permanecer firmes na fé em meio aos desafios que
nos rodeiam, num mundo imerso em conflitos e intolerância. Este dia mundial dos pobres nos
lembra que a esperança dos pobres jamais se frustrará e também nos motiva a ser servidores da
vida e da felicidade sem fim. Alegres, cantemos:
RITOS INICIAIS
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Incenso, Evangeliário, Ministros da Palavra e da Eucaristia, Acólitos e Padre
SAUDAÇÃO:
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração
OREMOS: Presidente da Celebração

LITURGIA DA PALAVRA

Animador: A Palavra de Deus nos ajuda a colaborar para que nasça e brilhe o sol da justiça e seja
transformada toda a realidade sombria.
(Refrão Meditativo)
1ª LEITURA: (Ml 3,19-20)
SALMO RESPONSORIAL: (Sl97)

“O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará!”
Animador: O Evangelho nos mostra que as perseguições fazem parte do caminho de todos os que
se propõem ser fiéis discípulos de Jesus. Aclamemos o Evangelho:
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Lc 21,5-19)
HOMILIA:
PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R. Trazei-nos, Senhor, a vossa salvação!
1. “É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!”(Lc 21,19)
Senhor, animai e protegei a vossa Igreja, o Papa Francisco, os bispos e padres, em meio aos
desafios pastorais e às adversidades da missão, e fazei que sejam para o mundo um sinal eficaz do
vosso Reino, anunciando a esperança de uma vida plena a todos, nós vos pedimos:
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2. “Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas.”(Ml 3,20)
Senhor, amparai a todos os que buscam dignidade por meio do trabalho e se empenham pelo bem
dos outros, especialmente neste dia mundial dos pobres suscitai entre nós a disposição em semear
a justiça, a solidariedade, o serviço e a gratuidade, nós vos pedimos:
3. “Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira” (Sl 97)
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, que estão
unidos na novena perpétua de nossa padroeira, amparai os necessitados, curai os doentes,
confortai os tristes e dai-nos a graça da conversão, da perseverança na fé, nós vos pedimos:
ORAÇÃO: Presidente da Celebração

LITURGIA EUCARÍSTICA
RITO DA COMUNHÃO:
PAI NOSSO:
COMUNHÃO:
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
AVISOS PAROQUIAIS:
ANIVERSARIANTES:

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA
BENÇÃO FINAL:
CANTO FINAL:
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