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VIGILIA AÇÃO DE GRAÇAS - QUINTA-FEIRA – COR BRANCO - ANO B 

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020 - Missa 20h00  
 

- AMBIENTAÇÃO: Candelabros, Suporte de vidro, Manjedoura, Imagem do Menino Jesus, Menorah,  
  

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

Intenções da Celebração 
 

“RENDEI GRAÇAS AO SENHOR” (Sl 117) 
 

Animador: Com as Bênçãos e as Graças de Deus, chegamos ao fim de mais um ano. Céus e terras se 

rejubilam e exultam, pois a Palavra de Deus vem a nós para nos trazer o conhecimento da luz da verdade. 

Ao Senhor dirijamos nosso cântico de louvor e agradecimento, e pedimos que a Luz do Espírito Santo nos 

ilumine para vivermos bem o ano vindouro. Alegres, cantemos: 
  

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Procissão Imagem do Menino Jesus, Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Cruz e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  
 

RECORDAÇÃO DA VIDA: Animador: “Dêem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de 

Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo.” (1Ts 5,18) Vamos recordar e agradecer a Deus por tudo o que realizou 

em nossas vidas e pelos  momentos especiais que marcaram a história de nosso Santuário, durante este ano que se 

finda. Canto: “Recordações, lembranças da vida sofrida...!” (acende a primeira vela da menorah) 

(A cada duas motivações, canta-se:“Bendito seja...!” Durante o canto acender a vela da menorah)  
 

- O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo Pascal. Movidos pela graça de Deus, mergulhamos na Misericórdia 

infinita do Senhor e vivemos intensamente a Semana Santa, e especialmente, o Tríduo Pascal. Lamentavelmente 

sem a presença de fiéis, mas com celebrações on line acompanhadas pelas redes sociais.    
 

- Momento de muita alegria e ação de graças foi a realização da 81ª Festa da nossa Padroeira, Nossa Senhora do 
Sagrado Coração culminando na solene Missa festiva no dia 31 de maio, presidida por Dom Manoel MSC. 

Carreata pelas ruas do bairro de Vila Formosa, acompanhada pelos fiéis. Tudo aconteceu muita fé.      
Canto: Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda eternidade! (acende a segunda vela...) 
 

- Solenidade de Corpus Christi – Vigília Eucarística ao longo do dia, consolo da Eucaristia pra povo. Missa e 

Benção do Santíssimo para os fiéis que em seus carros foram abençoados no pátio do Santuário.   
 

- Solenidade de Nossa Senhora Aparecida - Tríduo e Festa em louvor à Padroeira do Brasil, com presença 

limitada de devotos. Benção e Graça para todo povo. Canto: Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e 

por toda eternidade! (acende a terceira vela da menorah) 
 

- No dia 6 de Novembro, celebração da Eucaristia pelo terceiro aniversário de beatificação dos sete jovens Beatos 

Mártires Missionários do Sagrado Coração, de Canet de Mar, Espanha, cujas relíquias estão no altar de nosso Santuário.   
 

- No dia 11 de Novembro, segundo aniversário de Dedicação da nossa Paróquia e Santuário de Nossa Senhora 

do Sagrado Coração. O Templo de Deus é Santo. Habitação de Deus entre os homens. Nossa Casa! Canto: 
Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda eternidade! (acende a quarta vela...) 
 

- Na Festa da Imaculada Conceição de Maria, em 8 de dezembro, foi celebrado solenemente os 166 anos de fundação 

da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Neste dia o Papa Francisco convocou o “Ano de São José”. 

Viva o Pai adotivo de Jesus! Viva o padroeiro da Igreja! 
 

- Damos graças a Deus pelo trabalho realizado por todos os fiéis do nosso Santuário e da Comunidade São José. 

Demos graças a Deus pelo trabalho dos nossos padres:  Pe. Reuberson MSC, Pároco e Reitor e dos vigários Pe. 

Milton MSC, Pe. Angelo Cortez, Pe. Luis Carlos MSC. Vividos com alegria nesse tempo tão diferente. Canto: 

Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda eternidade! (acende a quinta vela da menorah) 
 

   - Lembramos e agradecemos ao Senhor por tantas Celebrações Eucarísticas realizadas neste Santuário 

de Maria e transmitidas pelas redes sociais, caminho novo de presença na vida do povo. Agradecemos ao 

Senhor pelos diversos momentos de oração que aconteceram durante este período tão desafiador: Peça da 

Paixão de Cristo, a Oração do Rosário, as lives musicais entre tantos momentos de fé. 
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- Nos unimos neste momento de ação de graças, na comunhão dos santos, aos nossos parentes e amigos que já 

estão na glória do céu. Façamos memória dos fiéis falecidos de nossa comunidade, especialmente, os que 

trabalharam em nossas pastorais e movimentos. Agradecemos por todo o bem que fizeram, pedimos ao 

Senhor, que brilhe para eles a luz perpétua. Canto: Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda 

eternidade! (acende a sexta vela da menorah) 
 

(Todos em pé) Rezemos: Todos: Cristo vive, Cristo reina e Cristo impera! Nosso canto de esperança durante 

a pandemia revela a certeza de que Deus está ao nosso lado e queremos com Maria, Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, viver em Deus. Sim, é tempo de entregar a Deus nossas dores e confiar. Tempo de buscar a 

bem-aventurança daqueles que creem sem terem visto. Tempo de entregar nas mãos do Senhor as milhares de 

vítimas desta pandemia. Tempo de agradecer. Tempo de amar. A Cristo, que era, que é e que há de vir, 

Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Cristo vive, Cristo reina e Cristo 

impera! Amém. Canta-se: “Por tudo, dai graças, por tudo... (acende a sétima vela) 
  

GLÓRIA: Repicar os sinos 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA – Refrão Medidativo 

LEITURA: 1Jo 2,18-21 

SALMO RESPONSORIAL (95/96): 

R. “O céu se rejubile e exulte a terra! 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:  

EVANGELHO: Jo 1,1-18 

HOMILIA:
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R: CONCEDEI-NOS, SENHOR, LUZ E SALVAÇÃO! 
 

1. “A graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo” (Jo 1,17) Jesus, cheio de graça e de 

verdade, acompanhai o Papa Francisco e a vossa Igreja, para que fortalecida pela força do Espírito Santo, 

possa caminhar neste novo ano, com grande ardor missionário, levando a todos o amor, a solidariedade e a 

paz, nós vos pedimos:       
 

2. “Filho unigênito, cheio de graça e de verdade” (Jo 1,14) Cristo, Filho unigênito, abençoai e iluminai as 

famílias, os jovens e crianças, e pelo dom da fé, sejamos mensageiros de boas-novas aos que ainda não conhecem 

Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, nós vos pedimos:         

 

3. “De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça” (Jo 1,16 ) Senhor Jesus, Príncipe da Paz, por 

intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, abençoai os devotos, desperta em nossos 

corações a força do amor, curai os doentes, protegei os agentes da saúde, e os que se desdobram para socorrer os 

sofredores, livrai-nos do mal e desta pandemia, e brilhe para nós a tua graça e Paz, nós vos pedimos:  
ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

MENSAGEM DE ANO NOVO: Animador: Guardemos e meditemos no coração a súplica do Papa Francisco: 
“Agora, Senhor, ajuda-nos! Dá-nos a paz, ensina-nos a paz, guia-nos para a paz. Infunde em nós a coragem de 

realizar gestos concretos para construir a paz. Senhor, Deus de amor que nos criaste e nos chamaste a viver 

como irmãos, dá-nos a força para sermos, todos os dias, artesãos da paz”.  

 No mundo inteiro, a paz é desejada e suplicada como sinal da bênção e da proteção permanente de Deus. A 

paz trazida por Cristo, mas sempre de novo buscada e desejada pela humanidade, poderá ser encontrada 

somente quando a humanidade se reconciliar com Deus, com o próximo e com toda a criação por Cristo e em 

Cristo. Peçamos com fé a intercessão de Maria, Mãe terna e amável do Sagrado Coração de Jesus. 
Refrão: A Paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós, quando ouvirmos a voz do Senhor!  
(Padre asperge a assembleia) 

 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: / CANTO FINAL: 
 

 
 

http://www.santuariodemaria.com.br/

