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VIGILIA DE AÇÃO DE GRAÇAS - COR BRANCO - ANO C 

OITAVA DO NATAL – SEXTA-FEIRA 

                                                                                                                     São Paulo, 31 de Dezembro de 2021 

                                                                                                    Missa: 20h00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

AMBIENTAÇÃO: 

Menoráh, a Imagem do Menino Jesus        

Acolhida nas portas da Igreja. Preparar o ambiente com mantras orantes   

                                                                                                                                                                       

“RENDEI GRAÇAS AO SENHOR” (Sl 117) 
 

Animador: Com as Bênçãos e as Graças de Deus, chegamos ao fim de mais um ano. Ao Senhor dirijamos 

nosso cântico de louvor e agradecimento, e pedimos que a Luz que brilhou em Belém resplandeça sobre nós 

e nos ilumine para vivermos bem o ano vindouro. Com grande júbilo de pé, cantemos: 
 

4 acólitos para acendimento das Velas do Altar, da Palavra, Velas de Dedicação e as velas do povo durante o canto do 

OFICIO DIVINO  

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)  Ao Deus do universo venham festejar! (bis) 
- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis) Sua fidelidade dura eternamente. (bis) 
- Hoje um Salvador para nós nasceu, (bis) Alegres adoremos, Ele é nosso Deus. (bis) 

- És a luz que brilha em nossa escuridão, (bis) Tua Palavra, ó Deus, renova a criação! (bis) 
- Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis) Das mãos de quem vigia, recebe o louvor! (bis) 
- Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis) Cheguem como oferenda ao som deste hino. (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis) Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) Cristo é nossa paz, a Deus louvação! (bis) 

- Por todas as graças deste ano findo, (bis) Teu povo se alegra, canta este hino! (bis) 
 

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

SAUDAÇÃO: 

RECORDAÇÃO DA VIDA: Sentados 

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, de nossa comunidade durante este ano que se finda.  
 

 (No início, canta-se Recordações, lembranças da vida...) 
 

Canto: Recordações, lembranças da vida sofrida e querida na festa e na dor, recebe nas mãos a recordação dos 

filhos e filhas. Amado Senhor! 
A cada duas motivações, canta-se:“Bendito seja o nome do Senhor”, agora e sempre e por toda eternidade!” 

Acender duas velas a cada refrão do “Bendito seja” e no canto Te Deum acende a ultima vela do Menorah  
 

- O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo Pascal, que culmina no Domingo de Páscoa, este ano 

celebrado em 04 de Abril. Movidos pela graça de Deus, mergulhamos na Misericórdia de Deus, 

condoídos por tantas mortes, vivemos de forma virtual para alguns a Semana Santa no Santuário.    
 

- Momento de muita alegria e ação de graças foi a realização da 82ª Festa da Padroeira Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, com a participação dos padres Missionários do Sagrado Coração, em cada dia da 

Novena, e culminando na solene Missa festiva no dia 30 de Maio presidida pelo Cardeal de São Paulo, 

Dom Odilo, e a tradicional Coroação de Nossa Senhora do Sagrado Coração.  
 

Canto: Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda eternidade! 
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- 100 anos da Legião de Maria: No dia 07 de setembro celebramos o momento mariano em ação de graças 

pelo centenário da Legião de Maria. Lamentavelmente no mesmo dia fomos tomados pela trágica noticia 

da morte do coordenador da Pastoral do Menor e do seu filho. 
 

- Na Festa da Imaculada Conceição de Maria, em 8 de dezembro, foi celebrado solenemente os 167 anos 

de fundação da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração. Neste dia solene em nosso Santuário 

realizou-se a Profissão Perpétua dos religiosos: Alex Sandro, José Augusto e Richardson Bruno.   
 

Canto: Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre e por toda eternidade! 
 

– Louvamos por todos os momentos celebrativos que aos poucos retornaram a ter a presença dos fiéis. Damos 

graças a Deus pelo trabalho realizado pelos nossos padres. Agradecemos a Deus pelas pastorais e serviços e 

por toda a comunidade de nosso Santuário, que esteve sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis.    
 

- Nos unimos neste momento de ação de graças, na comunhão dos santos, à Igreja triunfante, aos nossos 

agentes de pastoral, parentes e amigos que já estão na glória do Céu. 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! 
 

Padre: 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. Assim a glória do Senhor manifestou-se, e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua 

vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da 

salvação. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos 

séculos dos séculos. Todos: Amém!   
 

Concluído o momento, canta-se: “Te Deum”    
   

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração - rezado 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 

Refrão Meditativo 

LEITURA: (1Jo 2,18-21) 

SALMO RESPONSORIAL (95/96):  

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

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

A Palavra se fez carne, entre nós ela habitou; e todos os que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. (Jo 1,14.12) 

EVANGELHO: (Jo 1,1-18) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

Resposta cantada: DÁ TUA PAZ, SENHOR! DÁ TUA PAZ, JESUS, PARA OS NOSSOS DIAS! 
 

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, sejam 

mensageiros da Boa Nova aos que ainda não conhecem Jesus Cristo. Sejam protegidos de toda a maldade 

e possam viver na alegria do teu Reino que já está no meio de nós, nós vos pedimos:         
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Resposta cantada: DÁ TUA PAZ, SENHOR! DÁ TUA PAZ, JESUS, PARA OS NOSSOS DIAS! 
 

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, da solidariedade e da misericórdia, 

curai os doentes, amparai 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 da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA:  

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS  

MENSAGEM DE ANO NOVO: 
 

Animador: Senhor Deus, te damos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que veio 

habitar entre nós. Queremos nesta Eucaristia depositar diante de Ti os sonhos, as lágrimas e as esperanças 

do coração de cada um que está nesta Igreja. Abençoa Senhor, toda a humanidade e coloca em nosso 

coração um pouco da luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. Fica conosco, Senhor! 

Que neste ano de 2022 o Senhor Deus abençoe e acompanhe cada um de nós, nossas famílias e nossa 

comunidade. Peçamos com fé a intercessão de Maria, Mãe terna e amável do Sagrado Coração de Jesus. 
FELIZ E ABENÇOADO ANO NOVO! 
 

Canto: Vem, Senhor, e abençoa-nos! Dá-nos tua paz, Senhor! Tua mão esteja sobre nós, toca-nos com Teu Amor!  
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 

 

Tarefas:  

Equipe de Musica: 

Animador: Missa 19h30 - Vanderlei 

Leitura: Missa 9h00 - Adriana 

Salmo: Equipe de Musica 

Preces: Missa 18h00 - Simone  
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