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2º DOMINGO DA QUARESMA
- COR ROXO - ANO A São Paulo, 08 de Março de 2020
Missas: 7h30, 10h30, 18h00 e 19h30

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE!
AMBIENTE:
No presbitério: Cartaz da CF – 2020
Intenções da Celebração
Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra

“ESCUTEMOS O QUE JESUS NOS DIZ”
Animador: Irmãos e irmãs sejam bem-vindos a este encontro especial com o Senhor. Jesus é o Filho
Amado do Pai que nos ensina a sair do egoísmo para viver o amor e a fraternidade. Unidos a Ele e
escutando o que nos diz, permitimos que sua luz resplandeça em nós, para iluminarmos o mundo com
nossas boas ações. Que a Eucaristia, neste tempo quaresmal, nos ajude a crescer na oração, na escuta e na
vivência da Palavra do Senhor. Alegres, cantemos:
RITOS INICIAIS
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre
SAUDAÇÃO
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração
ORAÇÃO DO DIA:

LITURGIA DA PALAVRA
(Refrão Meditativo)
PRIMEIRA LEITURA: (Gn 12,1-4)
SALMO RESPONSORIAL: (32)

R. “Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação!”
SEGUNDA LEITURA: (2Tm 1,8-10)
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:
EVANGELHO: (Mt 17,1-9)
HOMILIA:
PROFISSÃO DE FÉ:
ORAÇÃO DOS FIÉIS:

R. TRANSFIGURAI-NOS, SENHOR!
1. “Este é o meu Filho Amado, no qual Eu pus todo Meu Agrado. Escutai-o” (Mt 17,5)
Senhor, que mandastes ouvir o vosso Filho Amado, iluminai o Santo Padre, o Papa Francisco e a toda a
Igreja, em saída, para levar o Evangelho, a toda a criatura, e descobrir vosso rosto, indo ao encontro dos
pobres e sofredores, rezemos ao Senhor:
2. “Farei de ti um grande povo e te abençoarei” (Gn 12,2)
Senhor, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos
alegremos com a visão da vossa glória, para que a fome, o terrorismo e as guerras se afastem dos povos e
tenhamos paz e prosperidade em todas as nações, rezemos ao Senhor:
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3. “Levantai-vos e não tenhais medo” (Mt17,7)
Senhor da Glória, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e de São José, abençoai os
devotos, as mulheres, especialmente as que são vítimas de violência, socorrei as pessoas que se sentem
perdidas na dor, e nos sofrimentos, concedei o descanso eterno aos falecidos de nossas famílias, rezemos
ao Senhor:
REZEMOS JUNTOS A ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE-2020:

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo
como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom
e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos
mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno,
próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades
eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a
exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.
Padre: Por Jesus, o Filho Amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém!
LITURGIA EUCARÍSTICA
SANTO:
PAI NOSSO:
CORDEIRO DE DEUS:
COMUNHÃO:
RETIRO COMUNITÁRIO (Cf. Folheto Paroquial)
ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:
AVISOS PAROQUIAIS:
ANIVERSARIANTES:

CRISTO NOS ENVIA
BÊNÇÃO FINAL:
CANTO FINAL:
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