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2º DOMINGO DA QUARESMA 

- COR ROXA - ANO A - 
 

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2021 
 

Missa: 09h00 - Comunidade São José 
  

AMBIENTE:  

No presbitério: Cartaz da CF – 2021 

 

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

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra  

 
 

“ESTE É MEU FILHO AMADO, ESCUTAI O QUE ELE DIZ”! 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam bem-vindos a este encontro 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. 

A fé nos capacita a colaborar com os planos divinos de transfigurar a vida de quem foi despojado de sua 

dignidade. 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: Ministros da Palavra, Eucaristia, Acólitos, Evangeliário, Cruz, Urna de Intenções e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da celebração  

ORAÇÃO DO DIA: 

 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

 

PRIMEIRA LEITURA: (Gn 22,1-2.9-13.15-18)  

SALMO RESPONSORIAL: (115/116b) 

R. “Andarei na presença de Deus, /junto a ele na terra dos vivos”.  

SEGUNDA LEITURA: (Rm 8,31-34) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória! 

Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós. 

EVANGELHO: (Mc 9,2-10) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
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R. SENHOR, ILUMINAI NOSSOS CAMINHOS! 

 

1. “Este é meu filho amado, escutai o que ele diz’ (Mc 9,7)               
Senhor, vosso Filho se transfigurou e revelou aos discípulos a gloria da ressurreição; concedei que a 

Igreja, o Papa, Bispos e Padres, Religiosos e Religiosas, aos Leigos, participem da alegria da vitória de 

Cristo e possam servir vosso povo na esperança de um mundo renovado, onde reine a justiça e a paz, nós 

vos rogamos: 

2. “Deus disse: Abraão toma teu filho único, Isaac a quem tanto amas, e oferece-o em holocausto 

sobre um monte que eu te indicar”. (Gn 22-2) 

Senhor, vós que queres a vida não a morte, vós proibistes a Abraão sacrificar o próprio filho; ensinai a 

humanidade a superar e impedir todas as formas de violência que desfiguram e matam, e fazei que os 

povos cheguem à plenitude da redenção e da glória, nós vos rogamos: 

 

3. “Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não daria tudo 

junto com ele”? (Rm 8 32)                   
Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e São José, protegei os devotos, que estão 

unidos na Novena Perpétua de Nossa Padroeira, fortalecei os fracos, daí alivio aos doentes do corpo e da 

alma, amparai os necessitados, os desempregados, consolai as famílias enlutadas pela morte de um 

parente ou amigo, e acolhei nossos falecidos na glória do vosso reino, nós vos rogamos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente de Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL: 
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