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 - 1ª SEMANA DO ADVENTO -  
COR ROXO - ANO C - QUINTA FEIRA – 02/12/2021                                                          

 

Ambientação: Acendimento: Coroa do Advento, Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
 

Canto: Essa casa é Sua casa - 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. 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... 
 

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

 

 “BENDITO É AQUELE QUE VEM VINDO EM NOME DO SENHOR!” Sl 117 
  

Animador: Irmãos e irmãs, nesta primeira quinta-feira do mês, somos convidados para participarmos do 

banquete da alegria, neste Santuário, solo Santo, onde sentimos muito próximo a presença do Senhor e de 

Nossa Senhora do Sagrado Coração. Somente Deus pode nos dar total segurança, pois ele é uma “rocha 

eterna”. Nesta Eucaristia queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos os agentes de pastoral de 

nosso Santuário e pelos devotos que aqui se reúnem para louvar e bendizer ao Senhor! Confiemos sempre 

no Senhor. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros, Acólitos, Cerimoniário e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Rezado + Canto - Motivado pelo Presidente da Celebração 

Solo: Tende compaixão de nós Senhor! Todos: Porque somos pecadores!  

Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia! Todos: E dai-nos a vossa salvação!  
 

Padre: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém!   
 

Solo: Senhor tende piedade de nós! Todos: Senhor tende piedade de nós!  

Solo: Cristo tende piedade de nós! Todos: Cristo tende piedade de nós! 
Solo: Senhor tende piedade de nós! Todos: Senhor tende piedade de nós!  
 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Orante)  
LEITURA: (Is 26,1-6) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 117) R. “Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor!” 

ACLAMAÇÃO: Aleluia, aleluia, aleluia! Buscai o Senhor, vosso Deus, invocai-o, enquanto está perto! (Is 55,6) 

EVANGELHO: (Mt 7,21.24-27) 

HOMILIA: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. SENHOR, OUVI-NOS!  
  

1. “ESPERAI NO SENHOR POR TODOS OS TEMPOS” (Is 26,4) 
Senhor, que sois nosso refúgio e esperança, fortalecei o Papa Francisco, os bispos, padres e toda a Igreja, 

para que deposite sua fé sobre a rocha que é Cristo, e para que este tempo de preparação para o Natal, 

possa renovar a alegria e esperança, em todos os corações, rezemos: 
 

2. “QUE O SENHOR E NOSSO DEUS NOS ILUMINE! (Sl 117)  
Senhor, Deus de misericórdia, iluminai a Vossa Igreja, as pastorais e serviços de nosso Santuário, e todos 

os fiéis para que deem exemplo de serviço generoso e fraterno, vivendo a Palavra de Deus, servindo aos 

irmãos com caridade, sempre vos bendizendo em todas as circunstâncias, rezemos:  
 

3. “DESTA CASA DO SENHOR VOS BENDIZEMOS!” (Sl 117) 
Senhor, Deus de Ternura, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e São José, abençoai os 

devotos, amparai os necessitados, os desempregados, curai os doentes, livrai-nos desta pandemia, consolai 

os que perderam seus entes queridos, e acolhei em vosso Reino de glória os fiéis falecidos, rezemos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 

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

RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: Cantado 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:  

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO  
[após a oração da comunhão, enquanto o padre vai expor o Santíssimo] 

 

Canto: Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu 
não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. (2x) 

 

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

Animador: Neste tempo de preparação para a Festa do Natal de Jesus, o Senhor nos convida à vigilância, 

a preparar os nossos corações para a chegada do Menino-Deus. Esse foi o maior acontecimento da história: 

“O Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Dignou-se assumir a nossa humanidade, sem deixar de ser 

Deus. Senhor Jesus, estamos aqui para te adorar. Envia Teu Espírito para aquecer nossa alma e fazer-nos 

acolher Teu Filho que vem!  
 

Canto: Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu 
não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. (2x)  Vem Espírito, vem Espírito! Sozinho eu não posso 
mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. (2x)  
 

MEDITAÇÃO 
 

Padre: “O Senhor é a minha rocha e o meu libertador” (Sm 22, 2). Dos que vivem em Cristo se espera 

um testemunho de santidade e compromisso. Vivendo o tempo presente, olhamos para o futuro e 

reconhecemos que nenhuma situação ou acontecimento serão capazes de nos desviar de nossa fé fundada 

sobre a rocha que é Cristo. Confiemos sempre no Senhor. 
 

Canto: Meu Senhor e meu Deus https://g.co/kgs/QMM5XC  

Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Mas aumenta minha fé. 
Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, testemunhada. No amor pelos irmãos. 
 

Padre: “Espera no Senhor e tem coragem!” (Sl 26). Quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, 

a graça de Deus é derramada em nossos corações e podemos realizar grandes coisas. Diante de Jesus 

Eucarístico, peçamos a Ele a graça de não desanimar perante as crises, as dificuldades e a nossa falta de fé. 

Sem a sua plenitude em nós, sempre faltará algo, nos sentiremos vazios, ansiosos e frustrados. 

Confiemos, plenamente, em seu amor e misericórdia.  
 

Canto: 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. 
 

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

CONTEMPLANDO E ORANDO 
 

Padre: “Senhor, mostrai-nos a Vossa face e seremos salvos” (Sl 79) 

Mostrai-nos a vossa Face, amparai-nos no cansaço, perdoai os nossos pecados e orientai os nossos passos 

pelo caminho do bem. Diante desta pandemia que marcou a história da humanidade, nós também fomos 

marcados por este tempo difícil, mas em todas as circunstancias, damos graças a Deus porque nos 

sustenta em nossa fragilidade, nos anima e temos a certeza de sua presença entre nós. Senhor, livrai-nos 

das tribulações, do suicídio, da violência, e de todo mal que nos rodeia. Socorrei todos os povos e nações 

que sofrem, com guerras, terrorismo, a miséria, e as doenças.  
Refrão: Me abandonarei em Ti Senhor. Em Ti repousarei a Tua ternura me acolhe um refúgio seguro 
encontrei o meu coração venho a Ti render toma meu ser, meu querer recebe senhor minha vida 
como prova viva de amor em teu altar Senhor.  
 

https://g.co/kgs/QMM5XC
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Padre: “Mostrai-nos ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei” (Sl 84)  

Deus quer agir em nós, por meio de Suas forças. Senhor: derrama sobre nós a Tua bênção, Tua libertação, o 

Teu poder, a Tua Cura. Senhor, rogamos pelos falecidos, particularmente, pelos nossos, parentes, amigos e 

fiéis de nosso Santuário, para que sejam acolhidos no Céu. Consolai as famílias enlutadas, fortalecei na fé e 

esperança a todos que estão vivendo esta situação de perda e sofrimento. 
 

Canto: Diante de Tua presença me encontro Senhor, Deus infinito o teu olhar me acompanha e sabes quem 
sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor. Por 
isso venho que buscar porque eu preciso meu Deus, em Teus braços estar morar em Teu coração e entregar-me 
a Ti, inteiramente. Me abandonarei em Ti Senhor. Em Ti repousarei a Tua ternura me acolhe um 
refúgio seguro encontrei o meu coração venho a Ti render toma meu ser, meu querer recebe senhor 
minha vida como prova viva de amor em teu altar Senhor. Por isso venho que buscar porque eu preciso 
meu Deus, em Teus braços estar morar em Teu coração e entregar-me a Ti, inteiramente. 
 

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

ATO DE AGRADECIMENTO 
 

Padre: Neste Santuário de Maria queremos agradecer ao Senhor pela presença 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 pela sua poderosa intercessão, e por tudo o que nos permitiu realizar neste ano que 

se finda. Abençoa os sacerdotes e as pessoas consagradas, os Missionários do Sagrado Coração, 

seminaristas e todos os religiosos e religiosas, as pastorais, movimentos e serviços deste Santuário e todos 

que estão rezando em suas casas, pelas redes sociais.  
 

Canto: Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer 
quebrar as cadeias. Romper as correntes quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça 
de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu espero na Tua promessa. 
Eu confio em Tua obra, Senhor. Acredito na Tua Palavra. No poder do Teu nome, Senhor 

 

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 

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. 

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

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

PROCISSÃO - SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Canto I: https://www.youtube.com/watch?v=tjgFHeI9JGs 
 

Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. (4x) Não há outro Senhor outro mais belo, 
mais lindo. Desejável, desejável. Anelamos, anelamos por Ti. Anelamos por Ti! 
Me leva, me leva a sala do trono. Mostra Tua beleza, quero ver Tua face Deus! (4x) 
Só quero, só quero, ver Você. Só quero, só quero, ver Você. Só quero, só quero, ver Você! 
 

Canto II: https://www.youtube.com/watch?v=Ip9lcdUVZ_U  
 

Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? (bis) 
Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia Nele, Ele tudo fará. (bis) Deus livrou Daniel da cova dos leões. 
Também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão. Pelo poder da oração.  
 

Não tenho medo, Deus comigo está. Confio Nele, Ele tudo fará. (bis) Deus livrou Daniel...  
 

Canto III: https://www.youtube.com/watch?v=bklas0_vUg4 
 

Vim até aqui, derramar o meu passado em Ti. Vim banhar os pés que andaram por aí. Sem carinho receber. Hoje 
estou aqui, não porque mereço eu sei, Pois Tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Mas Tu 
sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer meu Senhor, mas Te dou a minha 
vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em Teu colo, 
me acalma em Teu peito Sou Teu, sou eleito e a minha essência é exalar Teu cheiro. 
 

A equipe de canto deverá continuar acompanhando com o canto ou dedilhado até que  

o Santissimo Sacramento seja colacado no Sacrário, Capela do Santísimo) 

 

 

Musica: Equipe 10h30 

Animador: 

Leitura:  

Salmo:  

Preces: 

Ministros:  

Acólitos: 

 

  

http://www.santuariodemaria.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tjgFHeI9JGs
https://www.youtube.com/watch?v=Ip9lcdUVZ_U
https://www.youtube.com/watch?v=bklas0_vUg4

