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SEMANA DA EPIFANIA   
COR BRANCO - ANO B – QUINTA FEIRA 

São Paulo, 07 de Janeiro de 2021 - Missa: 19h00 
Intenções da Celebração 
 

Canto: A casa é sua: 

Você é bem-vindo aqui! A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim! Sopra o Teu vento 

aqui. Toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa. 
Nós a deixamos pra Você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós a deixamos pra Você, Jesus. (3x) 

Apareça. Que o Teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça que o Teu nome cresça. Vem me 
incendiar. Vem me incendiar. (3x) Você é bem-vindo aqui. A casa é Sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me 
esvazio de mim... 
Acendimento: Velas do Altar e da Palavra  
 

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

 “TODO JOELHO SE DOBRARÁ DIANTE DE MIM E TODA A LINGUA GLORIFICARÁ A DEUS” 
  

Animador: Irmãos e irmãs, nesta Celebração Eucarística, elevemos ao Senhor nosso louvor e gratidão nesta 

primeira quinta-feira do mês de janeiro. Amamos a Deus quando cumprimos seus mandamentos e amamos 

nossos semelhantes. No início deste novo ano queremos pedir ao Senhor que nos ilumine com seus dons e 

agradecê-lo por todos os agentes de pastoral e serviços de nosso Santuário, pelos fiéis e devotos que aqui se 

reúnem para louvar ao Senhor! As nações de toda terra hão de adorar-vos, ó Senhor! Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Ministros da Palavra e da Eucaristia, coroinhas, acólitos, cruz, turibulo e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração  
ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão orante) 

LEITURA: (1 Jo 4,19-5,4)) 
SALMO RESPONSORIAL: (SL 71) 

R. “As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!” 
ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO:  

Aleluia, aleluia, aleluia! O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. 

EVANGELHO: (Lc 4,14-22) 
HOMILIA: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. VINDE, SENHOR, EM NOSSO AUXÍLIO!  
  

1. “Ele me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres” (Lc 4,18)  

Senhor, iluminai com os dons do Espírito Santo o Papa Francisco, os bispos e padres para que possam, 

proclamar a Boa-nova, com alegria e fé. Que sejam portadores de esperança e vida plena, sobretudo, 

resgatando os que se encontram perdidos no pecado. Nós vos pedimos: 
 

2. “Aquele que ama a Deus ame também o seu irmão” (1Jo 4,21) 

Senhor, Deus de misericórdia, fortalecei a Vossa Igreja, as pastorais e serviços de nosso Santuário, e 

todos os fiéis para que manifestem o amor a Deus mediante a prática do amor fraterno, especialmente aos 

que se encontram necessitados, aos pobres e aos abandonados. Nós vos pedimos:  
 

3. “Todos os povos serão nele abençoados!” (Sl 71) 

Senhor, Deus de Ternura, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, abençoai 

os devotos, os Missionários do Sagrado Coração, as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, cada 

agente de pastoral desse Santuário. Animai os tristes, socorrei os desempregados, curai os enfermos, 

consolai os que sofrem com a perda de um ente querido, e acolhei em vosso Reino de glória os fiéis 

falecidos. Nós vos pedimos:   
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ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO – Cantado https://www.youtube.com/watch?v=C0Hpvnhjv5Y 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:  

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO  
 

Terminada a oração da Comunhão, iniciar dedilhado e o animador faz a monição abaixo... 
 

Animador: Neste momento, queremos pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir nesta Adoração. Jesus 

Eucarístico está presente. Manifestemos a presença transformadora do “Menino Deus” pelo nosso testemunho de 

vida. Senhor, pelo vosso Espírito Santo que age em nós, prepara o nosso coração para este momento de adoração. 

“Tu és Rei dos Reis, Soberano! Deus Forte! Maravilhoso. Deus de Milagres. Te adorar é o meu prazer.  
 

Canto: Tu és Rei dos reis. Soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande "Eu Sou". Deus forte, Maravilhoso. Ele faz o 
mar se abrir. Sinto o Teu poder fluir em mim. Deus de milagres. Te adorar é o meu prazer.  

Soberano, Maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, Fiel. Sei que Ele nunca vai 
deixar de me amar…  

Tu és Rei dos reis. Soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande "Eu Sou". Deus forte, Maravilhoso. Ele faz o 
mar se abrir. Sinto o Teu poder fluir em mim. Deus de milagres. Te adorar...  
Soberano, Maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, Fiel. Sei que Ele nunca vai deixar 

de me amar…  
Mesmo se eu te deixar. Mesmo se o sol não brilhar. Ainda se os meus me abandonarem. Eu sei que nunca vai 
deixar, nunca vai deixar de me amar... 
 

Padre: Graças e Louvores se deem a todo momento: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 
  

MEDITAÇÃO 
 

Padre: “Quando adoramos permitimos a Jesus que nos cure e transforme; adorando, damos ao Senhor a 

possibilidade de nos transformar com o seu amor, iluminar as nossas trevas, dar-nos força na fraqueza e coragem nas 

provações”. (Papa Francisco). Reunidos diante da Eucaristia, neste momento experimentamos com particular 

intensidade a verdade da promessa de Cristo: Ele está conosco! Adoro-vos, ó meu Jesus! Adoro-vos nesta Hóstia 

Santa! Todos: Adoro-vos ó meu Jesus, meu Rei, meu Amor! 
 

Padre: “Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor”  

Aproveitemos este tempo de graça, e assim como os pastores, na Noite Santa do Natal, adoremos Jesus, Príncipe 

da Paz, como verdadeiro Deus. “Quando se adora, podemos sentir que a fé não se reduz a um belo conjunto de 

doutrinas, mas é a relação com uma pessoa viva, que devemos amar. É permanecendo face a face com Jesus que 

conhecemos o seu rosto.” Papa Francisco. Todos: Fica comigo Jesus, Tua presença é Paz. 
 

Padre: “Um menino nasceu para nós: um filho nos foi dado! 

A Virgem Maria, apresentou o Menino Jesus aos pastores, aos magos e ao sumo-sacerdote no templo em 

Jerusalém; o fruto bendito de seu ventre  apresenta-o ao povo de Deus  para que o adorem como o Messias, o 

próprio Filho de Deus. E como é imensa a alegria de encontrar Jesus Cristo, e abrir-nos a esse amor é encontrar a 

Deus em nossos irmãos. Todos: Fica comigo Jesus, tua presença é amor. 
 

Padre: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra, em Deus, meu Salvador”  

Quisera adorar-vos com o mesmo espírito de Adoração com que vos adorou a vossa Mãe Santíssima no mistério 

da Encarnação em seu puríssimo seio, e quando vos contemplou nascido na manjedoura de Belém. A comunidade 

que celebra a Eucaristia tem sempre diante dos olhos a figura de Maria, e procura reproduzir os sentimentos e 

atitudes que fizeram dela o modelo exemplar de tudo o que o Espírito Santo quer realizar na Igreja e no mundo.  
 

Canto: Te amar por quem não te ama https://www.youtube.com/watch?v=Zgs43yJHw0w 

Estou aqui, pra ser amado e Te amar, Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Diante de Ti, pra me render ao 
Teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador! Também estou aqui, pra pedir perdão pelas almas que 
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ainda não buscam Teu coração. Te amar por quem não te ama. Te adorar por quem não Te adora. 

Esperar por quem não espera em Ti. E pelos que não crêem em Deus, estou aqui. (bis) 
 

Graças e Louvores se deem a todo momento: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 

CONTEMPLANDO E ORANDO 
 

Padre: “No Senhor, nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção!  
Fomos criados para o louvor, para a adoração e para a ação de graças porque temos origem divina. Senhor, temos 

ainda em nosso coração muito a vos apresentar: agradecimentos, pedidos de conversão, de cura, de entrega, 

especialmente, nós te pedimos pela paz no mundo, nas nossas famílias, na Igreja, pelas pastorais e serviços de 

nosso Santuário. Ajuda-nos a ser melhores, mais fraternos e generosos. Senhor, derrama sobre nós a Tua Graça, 

Tua libertação, Teu poder, a Tua Benção para este novo Ano que se inicia. Todos: Creio em vós, Senhor. Eu vos 

amo e tudo espero de vossa bondade! 
 

Padre: “Por suas chagas fomos curados” (I Pedro 2,24): Senhor, confiamos na Tua Palavra e diante desta 

pandemia, clamamos a Tua misericórdia, derrama sobre nós a Tua bênção, Tua libertação, o Teu poder  para 

acabar com todo esse mal que aflige a humanidade, pedimos pelos que sofrem carregando a cruz da enfermidade. 

Rogamos por todos os falecidos, para que sejam acolhidos no céu e pedimos pela consolação de todos os que 

perderam seus parentes e amigos. Todos:  Creio em vós, Senhor. Eu vos amo e tudo espero de vossa bondade! 
 

Graças e Louvores se deem a todo momento: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 

ATO DE AGRADECIMENTO 
Padre: Neste Santuário de Maria queremos agradecer ao Senhor pela presença sempre terna e misericordiosa de 

nossa Mãe e Rainha, Nossa Senhora do Sagrado Coração, por todas as graças que nós, seus filhos e devotos já 

alcançamos, por sua poderosa intercessão, e queremos colocar sob a proteção do Senhor, todas as pastorais, 

movimentos e serviços deste Santuário, os Missionários do Sagrado Coração, todos os fiéis que aqui se reúnem e 

aqueles que estão rezando em suas casas pelas redes sociais, pedindo que Ela, sempre interceda por nós junto ao 

Coração de seu Divino Filho Jesus Cristo.  

Canto: Agradeço Senhor Jesus, por hoje estar aqui. Diante de Ti me ajoelhar e poder Te adorar.  
Sei que cuidas de mim, me proteges com Sua luz. Aqui em Vossa presença, Senhor, sinto Seu amor, Jesus. 

Em Ti encontrei o caminho, que leva a salvação. Em Tuas mãos entrego minha vida, cuida do meu coração. 
Agradeço Senhor Jesus... 
 

SILÊNCIO – BREVE MOMENTO 
 

(Alguns instantes de silencio, paz e quietude. No mais profundo seu ser, adorar e louvar, agradecer e suplicar) 
 

PADRE: Vamos nos preparar para receber a Bênção de Jesus Sacramentado. Cantemos: 
 

CANTO: Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Venha 
a fé por suplemento os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na 
Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos a alegria do louvor. Amém! 
 

- Padre: Do céu lhes destes o Pão. Todos: Que contém todo sabor!  
 

Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos 

venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente 

os frutos da vossa Redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 

Deus vos abençoe e vos guarde! Amém! Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável! Amém! 

Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz! Amém! Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Amém! 
 

- Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Amém! - Esteja em vosso coração 

para vos conservar. Amém! - Que Ele seja vosso guia para vos conduzir. Amém! - Que vos acompanhe 

para vos guardar. Amém! - Olhe por vós e sobre vós derrame sua bênção! Amém! 
 

BENÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
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ATO DE LOUVOR: 

Bendito seja Deus, 

Bendito seja seu santo nome.  

Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito seja o nome de Jesus. 

Bendito seja o seu sacratíssimo Coração. 

Bendito seja seu preciosíssimo Sangue. 

Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. 

Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. 

Bendita seja a sua gloriosa assunção. 

Bendita seja a sua santa e Imaculada Conceição. 

Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. 

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. 
 

Todos: Deus e Senhor nosso protegei a vossa Igreja dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas 

bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Francisco, sobre nosso Arcebispo e seus Bispos auxiliares, sobre o 

nosso Pároco e todo Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em 

dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. 

Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, 

cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às 

nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e 

a luz eterna. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai... 
 

Padre: Graças e louvores sejam dados a cada momento: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 
 

PROCISSÃO - SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

CANTO 1: Terra Seca  
Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. (bis)  
Pois só em Ti minh’alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. (bis) 

E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, 
que aqui é o meu lugar.  
 

CANTO 2: Porque choras?  
Porque choras? (bis) Filho amado meu. (bis) Porque te preocupas? (bis) Contigo sempre estou. (bis) 

Todo choro pode durar uma noite. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós. Então 
não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós. Eu só preciso confiar! 
 

CANTO 3:  Tu és o centro 
Quero te louvar, te engrandecer. E proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, é o meu prazer. Te seguirei 

aonde fores Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos 
de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero 

tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. 
 

Canto 3: Força e Vitória  

Todo joelho se dobrará, e toda a língua proclamará, que Jesus Cristo é o Senhor! (2x) 
Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem um nome é Jesus! 

Quero viver Tua Palavra quero ser cheio do Teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal. (2x)
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