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DEPOIS DAS CINZAS - COR ROXO - ANO C – QUINTA FEIRA – 03/03/22 – 19h30 
 

 

AMBIENTAÇÃO:  
Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
 

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

Intenções da Celebração 
 

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

Animador: Irmãos e irmãs, nesta primeira quinta-feira do mês, somos convidados a saborear a suavidade do 

Senhor e contemplá-lo no seu Santuário. Em qualquer circunstância, também em meio aos sofrimentos e 

rejeições presentes na caminhada cristã, somos convidados a escolher a vida. Queremos nesta Eucaristia, 

agradecer ao Senhor por todos os agentes de pastoral e serviços de nosso Santuário e por todos os fiéis e 

devotos que aqui se reúnem para louvar e bendizer ao Senhor! Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: Presidente da Celebração 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

LEITURA: (Dt 30,15-20)  

SALMO RESPONSORIAL: (1) 

R. É feliz quem a Deus se confia!  

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos!  

Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o Reino de Deus.  

EVANGELHO: (Lc 9,22-25 ) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ ILUMINAI, SENHOR, NOSSOS CAMINHOS! 
 

1. “TOME SUA CRUZ CADA DIA E SIGA-ME” (Lc 9,23)  

Deus de misericórdia, iluminai o Papa Francisco, os religiosos e consagrados, os Missionários do Sagrado 

Coração, e toda a Igreja, para que o Espírito Santo, os afaste do mal e os capacite a bem conduzir e 

orientar o povo de Deus, no seguimento de Cristo, supliquemos ao Senhor: 
 

2. “TODA LÍNGUA GLORIFICARÁ A DEUS” (Rm 14,11) 
Deus de bondade, concedei-nos a graça de dobrar o coração à vossa vontade, e glorificar vosso nome por 

palavras e ações, para que o nosso testemunho possa ajudar os que perderam a alegria e o sentido da vida, 

supliquemos ao Senhor:  
 

3. “CONFIA AO SENHOR OS TEUS CUIDADOS!” (Sl 54) 
Deus de Amor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, o nosso 

Santuário, as pastorais e serviços de nossa comunidade. Concedei-nos o dom da paz, particularmente para 

os povos da Ucrânia e da Rússia. E acolhei no vosso Reino todos os fiéis falecidos, supliquemos ao Senhor: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

 LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO 

PAI NOSSO 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:  
 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento 
 
 

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


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

secretaria@santuariodemaria.com.br 
Credidimus Caritati 

Av. Renata, nº 01 – Vila Formosa - Fones: - 2211-0448 - 2211-7873  
Atendimento: Segunda à Sexta das 8:00 às 16:30 - Sábado das 8:00 ás 11:30 

MSC 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO  
[após a oração da comunhão, enquanto o padre paramenta-se, canta-se:] 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=5QHF5OQeFOs  

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. (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) 
 

Animador: Neste Tempo Quaresmal nos reunirmos para adorar ao Cristo presente no Santíssimo Sacramento. A 

Quaresma é um tempo privilegiado para a oração, para buscarmos a força transformadora da graça de Deus e a Sua 

vontade para as nossas vidas. Entreguemos ao Espírito Santo de Deus nesta adoração toda a missão da Igreja. 

Senhor, entra pelas nossas casas, pelos hospitais, abençoa os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. 

Aqui estamos, meu Senhor e meu Deus, para Vos adorar e louvar. 
 

Canto:  Mesmo na tempestade. Mesmo que se agite o mar. Te louvo, te louvo em verdade.  

Mesmo longe dos meus. Mesmo na solidão. Te louvo, te louvo em verdade.  

Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. (bis) 
Mesmo que me falte as palavras. Mesmo que eu não saiba louvar. Te louvo, te louvo em verdade. (bis) 
Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. (bis) 
 

Padre: “Aproximemo-nos do trono da graça com plena confiança” 

Senhor, queremos confiantemente te entregar tantos irmãos e irmãs que estão doentes, pessoas que estão passando 

por momentos difíceis: medo, incerteza, desemprego, insegurança, perda dos seus entes queridos. Livrai-nos da 

guerra, da violência e de todo o mal. Senhor, queremos entregar em Tuas mãos chagadas e gloriosas, tudo aquilo 

que pesa em nós, que nos traz um abatimento na alma. Vem, Senhor, curar o teu povo. Vem, Senhor, consolar o 

teu povo. Vem Senhor restituir nossas forças, nos levantar de nossas quedas, nos dar novas vestes. Acalma o nosso 

coração. Devolve-nos a paz que vem de Ti, Senhor. Somos filhos amados...    
    

Canto:  Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças. E te atrairei 

a mim. E te darei novas vestes, filho amado. (bis)  
 

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

Padre: Jesus, manso e humilde de Coração. Todos: Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 
  

MEDITAÇÃO 

Padre:  Senhor, nesta Quaresma, ouvi nossos pedidos. Sondais as nossas almas, curai nossos corações. Que o 

Tempo da Quaresma nos leve à Santidade. Com o coração ardente, queremos pedir, que este tempo nos motive à 

prática do jejum, da caridade e da oração. 

Todos: Dai-nos Senhor um espírito orante e renovado.  
 

Padre: A oração é uma grande armadura, uma defesa, um porto, um tesouro. A oração é um valioso meio para 

vencer todo o mal, é uma defesa, que nos conserva em todos os perigos; é um porto seguro contra toda tempestade; 

é um tesouro que nos provê de todos os bens e remédio para os males do corpo e da alma.  

Todos: Dai-nos Senhor um espírito orante e renovado.  
 

Padre: Rezemos juntos: 

Água do lado de Cristo, lavai-me! Paixão de Cristo, confortai-me. Ó Bom Jesus, ouvi-me.  

Dentro das vossas chagas, escondei-me.  

Não permitais que eu me separe de vós! 

Do inimigo maligno, defendei-me! Na hora da morte, chamai-me! 

E mandai-me ir para vós! Para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém!  
 

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

Padre: Jesus, manso e humilde de Coração, Todos: Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 
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CONTEMPLANDO E ORANDO 

Padre: Ó amantíssimo Jesus, presente na Hóstia Consagrada para ser nosso Alimento, nosso Companheiro, 

Mestre, nosso Tudo! Com o coração transbordante de gratidão, queremos dizer agora e sempre: 

Todos: Nós Vos agradecemos, por Vossa Presença de Amor. 
 

Padre: Jesus, viestes a este mundo com o desejo de abrir para nós as portas do Céu, fechadas pelo nosso pecado. 

Ao morrer na Cruz, reparando todos os pecados, estava consumada a nossa redenção. Mas quisestes permanecer 

conosco neste Sacramento. Juntos, vos bendizemos por tanto amor: 

Todos: Nós Vos agradecemos, por Vossa Presença de Amor. 
 

Canto:  Como é bom sentir o Teu Amor tocar em mim. (bis) O Teu Amor tocar em mim. (2x) 
Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima, purifica, fogo que devora.  
 

Padre: Nossa vida é marcada por tentações e a Palavra de Deus nos mostra como devemos viver seguindo o 

caminho da cruz, para chegar à glória da ressurreição. É no Senhor que devemos confiar. Nossa vida está em suas 

mãos poderosas e misericordiosas. Quem nos fortalece é o Senhor. Deus quer agir em nós, por meio de Suas 

forças. Senhor: derrama sobre nós a Tua bênção, Tua libertação, o Teu poder.  Senhor, rogamos por todos os 

enfermos, pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia. Te suplicamos  pelos falecidos, particularmente, pelos nossos 

parentes, amigos e fiéis de nosso Santuário, para que sejam acolhidos no Céu, na vossa Glória. Consolai as famílias 

enlutadas, fortalecei na fé e esperança a todos que estão vivendo esta situação. Confiamos no coração manso, 

humilde e sereno de Jesus.  
 

Canto: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos. 
Que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. 
 

Jesus manda Teu Espírito para transformar meu coração! (bis) 
 

Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer 
saber de amar nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. 
 

Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água 
do amor, o Espírito de Deus, Nosso Senhor. 
 

ATO DE AGRADECIMENTO 

Padre: Ave Verum. Ave, ó verdadeiro Corpo nascido da Virgem Maria. Deste-nos Maria, como protetora e 
advogada nossa! Sempre queremos caminhar com Maria, nossa Mãe. Nossa Senhora do Sagrado Coração, 

Sacrário vivo de Jesus. Ela é a Mãe Misericordiosa. É a Mãe do Emanuel, o Deus que decidiu morar para sempre 

conosco. Ela intercede por nós, junto ao Sagrado Coração de Jesus. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos 

os vossos benefícios, vós que viveis e reinas pelos séculos dos séculos. Amém! 
 
 

Canto: Amor infinito de Mãe, que nos chega em forma de luz ilumina e nos mostra o caminho, ao Coração de 

Jesus. A Mãe que nos pega no colo, nos guia e nos dá proteção. É Nossa Senhora do Sagrado Coração. 
Nossa Senhora do Sagrado Coração! 
 

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! 
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- 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 

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: Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 
 

PROCISSÃO - SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

 

Canto: Vem, Senhor Jesus! O coração já bate forte ao Te ver. A tua graça hoje eu quero receber, sem a Benção 
do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus! Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho 

a Te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. 
É o Rei! À nossa frente está! É feliz que O adorar. É Jesus, o nosso Mestre e Rei! Bem aqui, tão 

perto, se deixa encontrar Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará. (bis) 
 

Canto: 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) 

 
Canto: 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) 
 

Canto:  Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças. E te atrairei 

a mim. E te darei novas vestes, filho amado. (bis)  
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