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3º DOMINGO DA QUARESMA 

- COR ROXO - ANO A - 

                                                                                                                     São Paulo, 15 de Março de 2020 

Comunidade São José  

 

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

 
AMBIENTE:  

No presbitério: Cartaz da CF-2020 e Pia Batismal  

Intenções da Celebração  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra - Mantra 

 

“CRISTO, SACIA NOSSA SEDE DE PAZ” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo, nos convida a quebrar as barreiras que 

impedem as pessoas de se relacionarem. Essas barreiras podem ser de ordem religiosa, política ou de 

qualquer outra natureza. A água é um elemento que juntamente com a Palavra de Deus, se torna sinal 

de algo novo que está acontecendo e que se vê com os olhos da fé. Alegres cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 
 

ATO PENITENCIAL: (sugestão de substituição do Ato Penitencial. Missal Romano) 

Animador: Sedentos de água, queremos nos aproximar da água viva que Jesus nos oferece. Inúmeras 

vezes nos afastamos de sua graça e fechamos o nosso coração, peçamos que a graça de Deus seja 

derramada em nós como água pura e nos purifique de todas as faltas. Batizados em Cristo somos novas 

criaturas: Canto: Lavai-me... 
 

BENÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO: 

ORAÇÃO DO DIA: 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

 

PRIMEIRA LEITURA: (Ex. 17,3-7)  

SALMO RESPONSORIAL: (94) 

R. “Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor!”         
SEGUNDA LEITURA: (Rm. 5,1-2.5-8) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (João 4,5-42 ) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R. SACIAI SEMPRE NOSSA SEDE, SENHOR! 

 

1. “Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?” (Jo 5,9)  
Senhor fonte de água viva, cumulai dessa água a Igreja, o Papa Francisco, para que lute sempre mais 

contra toda situação de divisão no ser humano, que impede uma relação profunda e amorosa com 

Deus, pelo combate à fome e na busca pela paz, que é fruto da justiça. Nós vos pedimos:  
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2. “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede” (Jo 5,15)  
Senhor, Vós que saciastes a samaritana, sustentai a caminhada de fé dos fiéis com vossa Palavra e com 

a Eucaristia, e ensinai-nos a preservar a água para o bem das gerações atuais e futuras, e a cuidar com 

carinho e compaixão da vida das pessoas, e do planeta. Nós vos pedimos:  

 

3. “Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho” (Sl 94)  
Senhor nosso Pastor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e de São José, abençoai e 

protegei os devotos, os dizimistas, encorajai-nos para que possamos amar nossos inimigos, rezar pelos 

que nos perseguem. Ajudai-nos a reconhecer no nosso próximo o rosto de vosso Filho. Nós vos 

pedimos:  
 

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! 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 

 

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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