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33º SEMANA DO TEMPO COMUM 

- QUINTA-FEIRA - COR – VERDE - ANO B - 
São Paulo, 18 de Novembro de 2021  

Missa: 15h00  
 

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra - Mantra 

 

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

Intenções da Celebração 

 

“MEUS PENSAMENTOS SÃO DE PAZ E NÃO DE AFLIÇÃO!” 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos a esta celebração Eucarística. Nesta liturgia Deus 

nos ensina a não nos afastarmos da sua Aliança, a permanecermos firmes naquilo que Ele nos ensinou, a 

sermos fortes e fiéis à Palavra recebida para que encontremos a verdadeira paz. Depositemos total 

confiança no Senhor Jesus, porque ele é nossa cura, nossa esperança e nossa salvação. Neste dia 

colocamos em oração todos os idosos, os doentes de nossa comunidade e suas famílias, especialmente, 

os que carregam as consequências desta pandemia. Alegres, cantemos:  
 

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

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (1Mac 2,15-29) 

SALMO RESPONSORIAL: (49)  

R: “A todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus!” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia! Oxalá ouvísseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba!  

EVANGELHO: (Lc 19, 41-44) 

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R: Senhor, atendei a nossa prece! 
 

1. “Reuni a minha frente os meus eleitos” (Sl 49)            

Senhor, protegei a Vossa Igreja, o Papa Francisco, os bispos, os padres, para que estejam sempre prontos 

a dar testemunho do Evangelho em qualquer situação, perseverem na missão de ir ao encontro das 

pessoas mais esquecidas e desprezadas para recuperar sua dignidade de filhos e filhas de Deus, rezemos: 
  

2. “Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz!” (Lc 19,42)    

Senhor, por nossas comunidades, para que sejam atentas aos sinais dos tempos e aos apelos de Deus, 

fiéis nos momentos de tribulações, caminhando na verdade, na justiça e na paz, depositando sua 

confiança e esperança no Senhor Jesus, rezemos: 
  

3. “Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me” (Sl 49)      

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado coração e São José abençoai os devotos, amparai 

os idosos, curai os doentes, confortai os tristes e os aflitos, que todos possam encontrar em Ti a 

esperança, a paz, e o bom ânimo, rezemos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA PELOS ENFERMOS: 

Virgem puríssima, 

que sois a Saúde dos enfermos, 

o Refúgio dos pecadores, 

a Consoladora dos aflitos 

e a Despenseira de todas as graças, 

na minha fraqueza e no meu desânimo, 

apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade 

e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. 

Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, 

dai-me a saúde do corpo,  

para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, 

e com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus 

e agradeça a vós, Saúde dos enfermos. 
 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós! Amém! 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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