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MSC 

TERÇA FEIRA DA SEMANA SANTA 
COR ROXO – ANO C 

 

São Paulo, 16 de abril de 2019 
 Missa: 19h30 

 

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

Ambientação:  -Refrões orantes 

     - Intenções da Celebração 

        - Acendimento das Velas do Altar e da Palavra 

     - No presbitério preparar lugar para acolher o Senhor dos Passos. 

     - Preparar o andor do Senhor dos Passos, deixá-lo na entrada da Igreja.  

      -Após o Ato Penitencial o Senhor dos Passos entrará até o presbitério. 
 

 “Em verdade em verdade vos digo um de vós me entregará” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, fiquemos vigilantes, o Senhor é a nossa rocha, refúgio e fortaleza, e para 

não trair a confiança de Jesus em nós, nem negar nossa condição de discípulos e discípulas missionários, 

vigiemos para sermos fiéis ao amor do Pai. Cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada - Cruz, ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação Inicial - Motivado pelo presidente 

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente 

Acolhida do Senhor dos Passos- Motivado pelo presidente 

Oremos – Presidente 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 (Refrão Meditativo) 

1ª Leitura: (Is 49,1-6) 
 

Salmo (SL 70/71): “Minha boca anunciará vossa justiça!” 
 

Aclamação do Evangelho: 

Evangelho: (Jo 13,21-33.36-38) 

Homilia: 

Oração dos Fiéis 
 

R/. Santificai-nos, Senhor em vosso amor. 
 

“Em verdade, em verdade eu vos digo, um de vós me entregará” (Jo.13,21)  

Senhor vós que morreste por amor, fortalecei a Igreja, Bispos, o Clero e todas as pessoas que procuram 

defender a vida e a dignidade do nosso povo, rezemos: 
 

“Para onde eu vou, tu não podes seguir agora” (Jo 13,36)  

Senhor que nos mostrais o caminho para a vida nova, abençoai os homens e mulheres que se dedicam às 

comunidades, libertai os que vivem nas trevas do pecado, livrai-nos da ganância e do descaso pelo evangelho: 
 

Sede uma rocha protetora para mim” (Sl 70)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, ajudai-nos a ser 

instrumentos de paz e misericórdia para com nossos irmãos e irmãs que sofrem com a doença a miséria e o abandono: 
  

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Rito da Comunhão 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
(Após a Missa inicia-se a Via Sacra. À frente Curz  procissional, tochas,  leitores, ministros,  A Imagem do Senhor dos Passos e o povo em geral) 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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