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QUARTA FEIRA DA SEMANA SANTA  
COR ROXO – ANO C  

São Paulo, 17 de abril de 2019 
 Missa: 19h30 

 

Ambientação: - Refrões orantes 

    - Intenções da Celebração 

                 - Acendimento das Velas do Altar e da Palavra  

    - Pia Batismal,  no presbitério. Concha para retirar  a água da Pia Batismal. 

                           - Balde para Aspersão e Esopo. 
 

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

 

 “O Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, estamos nas vésperas do Tríduo Pascal, e somos convidados a contemplar 

nosso relacionamento com o Senhor que deve ser sincero e transparente. Promover o bem e a dignidade 

das pessoas é estar em sintonia constante com o projeto 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 

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

 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

 (Refrão Meditativo) 
 

1ª Leitura: Is 50,4-9 
 

Salmo: SL 68/69 R./ Respondei-me, pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus!” 

Aclamação do Evangelho: 

Evangelho: Mt. 26, 14-25 

Homilia: 
 

APÓS O EVANGELHO – MOMENTO DE REFLEXÃO (sentados) 
 

(A Igreja com poucas luzes acesas) 

Leitor: Olhemos para a cruz por alguns instantes e reconheçamos os nossos erros, as pequenas traições 

diárias, as nossas infidelidades. A Liturgia de hoje nos permite meditarmos sobre a traição de Judas 

Iscariotes, chamado e escolhido para ser apóstolo do Senhor. E mesmo estando no convívio de Jesus, 

conhecendo o amor e a Misericórdia do Senhor, por conta própria fez uma escolha: escolheu a si 

mesmo, escolheu as suas ambições, escolheu aquilo que era a avareza do seu coração. Por trinta moedas 

de prata vendeu Jesus, e entregou o Mestre e Senhor da vida. 

Todos: Que hoje, nós possamos fazer nossas as palavras de São Pedro: “Senhor, se me afasto de 

Ti, a quem irei? Só Tu tens palavras de vida eterna!” 
 

Mantra: Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu Tens palavras de vida e amor! Aonde iremos nós? Somos 

todos teus.  Tu és o verdadeiro Santo de Deus! 
 

Todos "Senhor, Tu sabes que te amo" -  Meu Senhor, se te amo de verdade, inflamarei no teu 

amor todos os meus próximos, todos os que vivem em minha casa."Trarei para ti todos os que 

puder com as minhas exortações, com as minhas súplicas, com os meus argumentos, com o meu 

raciocínio, sempre com mansidão e doçura." 
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Padre: Façamos o propósito de abrir sempre a alma ao Senhor, e àqueles que em seu nome estão para 

nos ajudarem e nos devolverem a esperança. Tenhamos confiança especialmente nos momentos difíceis, 

quando o desalento queira tomar conta de nós. Nossa Senhora do Sagrado Coração ajude-nos a evitar as 

distancias com Deus, próprias de um coração endurecido. Jesus manso e humilde de coração, fazei o 

nosso coração semelhante ao nosso.  
 

Mantra: Senhor, és minha rocha e minha fortaleza. Tu és o meu refúgio e minha salvação. Pois quem é Deus 

senão o Senhor!  A quem eu temerei? Eu te amo, Senhor, meu Deus. 
 

Leitor: Que extrema delicadeza emprega Jesus com aqueles que se encontram numa má situação! Com 

que suavidade prepara o caminho de regresso dos seus! Basta deixar-se conquistar um pouco por Ele, 

que não nos procura para recriminar-nos, mas para reconduzir-nos ao bom caminho. Não há nada no 

mundo que possa nos separar do amor de Deus. Deus nunca desiste de nós.  
(Enquanto canta-se o Padre asperge o povo) 

 

Musica: Tudo Posso  

Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo 
quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim E ali estar. 
 

Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas aquela dor Do 
que ficou, vou me lembrar E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. 
 

Em meu lugar estar à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer. E mesmo 
quando a visão se turva e o coração só chora. Mas na alma, há certeza da vitória. 
 

Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando Que 
eu posso, tudo posso em Jesus.  
 

(Findada a Aspersão, segue-se a celebração com as preces) 

Oração dos fiéis. 

R/. Conduzi-nos no bom caminho, Senhor! 
 

1. “Mas o Senhor Deus é meu auxiliador” (Is. 50,7).  

Senhor, derramai Vosso Espírito sobre o Papa Francisco, a Igreja, para que seja no mundo um sinal de 

amor e misericórdia para com todas as pessoas, sobretudo para com os mais pobres e sofredores, rezemos: 
 

2. “Vosso coração reviverá se procurardes o Senhor” (Sl.68)  

Senhor, derramai vossa misericórdia e perdão aos que se afastaram do caminho do bem, dai-nos forças 

para nunca trair as pessoas e defendei-nos das mentiras e traições, rezemos:   
 

3. “Deus atende à prece de seus pobres” (Sl.68) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, dai a bênção da 

saúde aos enfermos e confortai os tristes e abatidos, rezemos: 
 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Rito da Comunhão 

Pai Nosso 

Comunhão 

Oração Final 
 

 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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