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5º DOMINGO DA QUARESMA 
COR ROXO – ANO C  

 
 

São Paulo, 7 de abril de 2019 
Missas das 7h30; 10h30; 18h e 19h30  

 

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

Ambientação:  

 - Refrões orantes 

 - No presbitério, cartaz da CF - 2019 

 - Intenções da Celebração 

 - Acendimento das Velas do Altar e da Palavra  

 

 “Eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não pequeis” 

 
Animador: Irmãos e irmãs, neste quinto Domingo da Quaresma, somos convidados a acolher o amor e a 

misericórdia de Deus, derramados sobre nós como rios que correm em terra seca. Celebremos a Eucaristia 

dispostos a cantar os louvores do Senhor e nos lançarmos para a frente em nossa fé. Alegres, cantemos  

 
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada - Cruz, Entrada do Cartaz da CF-2019, Evangeliário, ministros da Palavra, Ministros 

Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação Inicial - Motivado pelo presidente 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente 

Glória - (Omite-se na Quaresma). 
Oremos – Presidente 

 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 (Refrão Meditativo) 

1ª Leitura (Is 43, 16-21) 

 

Salmo (SL 125/126) R./ Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria” 

 

2ª Leitura (Fl. 3, 8-14) 

 

Aclamação do Evangelho 

 

Evangelho (Jo 8, 1-11) 

 

Homilia 
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Oração dos fiéis. 

 

R/. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos! 

 
1- “Este povo eu o Criei e ele cantará meus louvores” (cf. Is 43,21) – Fortalecei, ó Pai, a Igreja, o Papa 

Francisco, para que conduza com esperança, amor e fé os que caminham abatidos pelo deserto da vida e 

mudai a sorte dos que confiam em vossa misericórdia, nós vos rogamos.  

 

2- “Conhecer a Cristo e experimentar a força da Ressureição”(cf. Fl 3,10)- Senhor, ajudai-nos a 

aprender com Vosso Filho Jesus, a estar em comunhão com os seus sofrimentos e os de nossos irmãos, a 

perdoar a quem nos ofendeu, para que possamos vivenciar plenamente o mandamento do amor, nós vos 

rogamos.  

 

3-“De agora em diante não peques mais” (cf. Jo 8,11) Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do 

Sagrado Coração, abençoai os devotos e concedei-nos a graça de participarmos da Páscoa que se 

aproxima, convertidos e dispostos a sermos fiéis em vosso seguimento, curai os doentes e amparai os 

necessitados, nós vos rogamos  

 
REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DO DIZIMISTA: 

Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o descanso, a vida 

divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a oferta de nosso 

dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida para que, amando-vos, e 

amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa vida e eternidade. Amém. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Paz 

Comunhão 

Oração Final 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 

 
RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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