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3º DOMINGO DO TEMPO DA QUARESMA - COR ROXA – ANO C 

                                                                                                                     São Paulo, 20 de Março 2022 - Missa: 09h00  

AMBIENTE: 
Cartaz da CF-2022 
 

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

“DEIXAI-VOS RECONCILIAR COM DEUS, POIS ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, neste Terceiro Domingo da Quaresma, convocados pelo Deus da vida para 

esta Santa Eucaristia, fortalecemos nossa fé e nossa esperança, nesta caminhada de conversão quando, em 

vez de murmurações, buscamos apresentar ao Senhor os frutos que Ele de nós espera. Jesus, na Eucaristia, 

é o Divino vinhateiro que fecunda nosso coração e o rochedo que sustenta nosso viver. Queremos acolher 

nessa celebração os candidatos que prestarão serviço na liturgia, como Coroinhas. Nesta certeza de que o 

Senhor é bondoso e compassivo, iniciemos confiantes a celebração. Cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, 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 (Ex 3,1-8.13-15) 

SALMO RESPONSORIAL: (102) - R. O SENHOR É BONDOSO E COMPASSIVO!  

SEGUNDA LEITURA: (1Cor 10,1-6.10.12) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o Reino dos céus está perto.  

EVANGELHO: (Lc 13,1-9) 

HOMILIA:  

RITO DE ADMISSÃO DE COROINHAS: Imediatamente após a homilia inicia-se o Rito de Admissão de Coroinhas com 

a chamada dos candidatos, feita pelo coordenador responsável. 
 

CHAMADA:  

Coordenador: Reverendíssimo Padre Reuberson. Após vários encontros de preparação e formação, queremos 

apresentar os candidatos habilitados a prestarem o seu serviço na liturgia, como Coroinhas. Apresentar-se-ão, neste 

momento, para serem admitidos oficialmente como Coroinhas: 

Padre: Queiram apresentar-se. 
Cada candidato é chamado pelo nome completo. O(A) adolescente chamado(a) sai do banco onde está sentado(a) e dirige-se 

para o altar, ficando de frente para o Padre. 
 

ADMISSÃO: Os candidatos permanecem de frente para o Padre. O Padre dirigindo-se a(o) coordenador interroga: 
 

Padre: Podes dizer-me se eles estão aptos a exercerem o ofício de Coroinha nesta comunidade? 

Coordenador: Sim. Após o período de preparação exigido para exercer tal ministério, posso afirmar que eles estão 

aptos a desempenhar os serviços de Coroinha. 
 

O Padre dirigindo-se aos Coroinhas interroga-os: 

Padre: Caríssimos filhos, tendes consciência do que estais pedindo? 

Candidatos: Sim, tenho! 

Padre: E o que pedis à Igreja? 

Candidatos: Quero ingressar no grupo de Coroinhas e desempenhar com dedicação e amor os serviços do altar e 

demais atividades desta comunidade. 
 

Padre: Antes de conceder-vos o ingresso, diante de Deus e do seu povo aqui reunido, eu vos pergunto: Quereis 

assumir o ofício de Coroinha, movidos pelo desejo sincero de servir à Igreja de Deus? 

Candidatos: Quero. 
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Padre: Quereis desempenhar com o máximo cuidado e reverência os serviços do altar, obedecendo as 

determinações desta Paróquia e seguindo as orientações dos seu(s) coordenadores? 

Candidatos: Quero. 
 

Padre: Estimados adolescentes. Vós escolhestes livremente e com exemplar generosidade servir a comunidade em 

todos os momentos de culto e de oração a Deus. Vós fostes preparados para este serviço, portanto, sejais fiéis e 

perseverantes no compromisso assumido. E eu, em nome da Igreja aqui reunida, acolho-vos oficialmente como 

Coroinhas desta paróquia. Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conceda a graça da perseverança e vos 

uma mais perfeitamente a Cristo através dos serviços a esta comunidade. 
Pode-se dar um sinal de acolhimento da comunidade aos novos Coroinhas. 
 

VESTIÇÃO DA TÚNICA: Neste momento o Cerimoniário  convida e orienta a mãe ou a madrinha, ou o padrinho, ou o pai 

do(a) adolescente - para que se dirija ao seu filho(a) ou afilhado(a) para vestir-lhe a túnica.  
 

BENÇÃO DAS VESTES LITÚRGICAS: 

Padre: Oremos: Ó Deus de bondade, que ornais a Vossa Igreja de ministérios e carismas e a guiais com amor e 

misericórdia, dignai-vos abençoar + estas vestes litúrgicas que serão usadas por estes Vossos filhos e filhas que desejam 

servir fielmente o Vosso altar. Dignificando a oração do Vosso povo, e permanecendo constantemente na Vossa 

presença possam eles ser confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço rumo ao banquete celeste, 

à festa que jamais se acaba. Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo. T: Amém. 
O Padre asperge as túnicas com água benta. Neste momento o Padre entrega a túnica ao familiar do(a) respectivo(a) 

adolescente. Este a impõe no respectivo filho/afilhado. 
 

IMPOSIÇÃO DA CRUZ: Os coroinhas devidamente vestidos recebem a cruz.  
 

Terminado o Rito de Admissão de Coroinhas seja feita, quando prescrita, a profissão de fé. 
 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R:/ PAI SANTO, OUVI-NOS E ATENDEI-NOS!  
  

1. “CONVERTEI-VOS, PORQUE O REINO DOS CÉUS ESTÁ PERTO” (Mt 4,17)   
Senhor, confirmai o Papa, os bispos e todo o clero na firme missão de proclamar com alegria a Boa Nova, 

e fazei que a Igreja seja no mundo, um sinal vivo e eficaz do vosso amor misericordioso, sempre disposta 

a acolher as pessoas que a procuram e a favorecer sua reconciliação com Deus. Nós vos pedimos:      
 

2. “POIS ELE TE PERDOA TODA CULPA” (Sl 102)  

Senhor, bondoso e compassivo, neste tempo de conversão, ajudai-nos a reconhecer nossa fraqueza e concedei 

Vosso perdão aos que se arrependem e confiam em Vossa Misericórdia. Ajudai os coroinhas a encontrar na 

Vossa Palavra e na Eucaristia dominical a coragem para exercerem seu serviço junto ao altar e produzir frutos 

de amor, paz e justiça. Nós vos pedimos: 
 

3. “ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA” (Sl 102)                   
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, que estão unidos na 

Novena Perpétua de Nossa Padroeira, fazei que sejamos sensíveis e solidários ao clamor dos que sofrem, curai os 

doentes e amparai os necessitados, os refugiados e concedei o descanso eterno aos falecidos. Nós vos pedimos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

AVISOS: 

ANIVERSARIANTES: 
   

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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