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4º DOMINGO DO TEMPO DA QUARESMA – INVESTIDURA DE NOVOS ACÓLITOS 

COR ROXA – ANO C 

                                                                                                                     São Paulo, 27 de Março 2022 - Missa: 10h30  

AMBIENTE: Cartaz da CF-2022 
 

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

Intenções da Celebração / Acendimento das Velas do Altar da Palavra e das Intenções – Mantra 

 

“PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR!” 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos a esta celebração! Neste quarto domingo da Quaresma, 

reconciliados por Cristo com nosso Pai, participemos do banquete Eucarístico, partilhando do seu perdão e 

da sua misericórdia. Nesta liturgia somos convidados a nos revestirmos de alegria e a experimentarmos a 

força de Deus que nos ama, sempre nos acolhe de braços abertos e nos faz provar a suavidade do seu amor. 

Damos graças a Deus pela Investidura de novos Acólitos para servir em nosso altar. Cantemos: 
 

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

SAUDAÇÃO: 

9º DIA DA NOVENA EM LOUVOR À NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO: (Missa 07h30;10h30;18h00) 
(Iniciar a Novena com um canto à Nossa Senhora) 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA:  

LITURGIA DA PALAVRA (Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Jos 5,9-12) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 33) R: PROVAI E VEDE QUÃO SUAVE É O SENHOR”! 

SEGUNDA LEITURA: (2Cor 5,17-21) 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Vou levantar-me e vou a meu Pai e lhe direi: Meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti!  

EVANGELHO: (Lc 15,1-3,11-32) 

HOMILIA:  

CHAMADO NOVOS ACÓLITOS:  

Pe. Reuberson: Neste momento vamos dar início ao rito de admissão dos novos acólitos de nossa paróquia. 

Convido a coordenadora do grupo para apresentar os jovens à comunidade aqui presente.  

Patrícia: Queiram apresentar-se: Brenda Gonzalez; Gabriela Brandão; Giovanni Verrone; Rodrigo Rufino; Yasmin 

Cristina Rosa 
Os candidatos levantam e se apresentam a comunidade sobem os degraus do presbitério conforme são chamados pelo nome. Os 

padrinhos à medida que os acólitos sobem ao presbitério, posicionam-se ao lado afilhados que lhes entregarão as túnicas.   

- Enquanto os acólitos e padrinhos posicionam-se, dedilha-se um refrão apropriado - 
 

Patrícia: Padre Reuberson, pároco deste Santuário, pedimos que acolha esses jovens para exercerem o Ministério do Acolitato.  

Pe. Reuberson: Eles estão aptos a exercerem esse ofício?  

Patrícia: Após ter acompanhado cada um deles durante os encontros de formação, dou testemunho de que estão 

preparadas para exercer este serviço.  

Pe. Reuberson: Queridos jovens, antes de conceder-vos o ingresso a esse Ministério, diante de Deus e do seu povo aqui 

reunido, eu vos pergunto: Quereis assumir o ofício de Acólito, movidos pelo desejo sincero de servir à Igreja de Deus?  

Candidatos: QUERO!  

Pe. Reuberson: Quereis desempenhar com o máximo cuidado e reverência os serviços do altar, seguindo as 

orientações da sua coordenadora e obedecendo a mim?  

Candidatos: QUERO!  

Pe. Reuberson: 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 Acólitos 

deste Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração.  
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RITO DE INVESTIDURA: O sacerdote posiciona-se para a comunidade, em acolhida aos candidatos.  

Patrícia: Peço que os padrinhos tragam as vestes de seus afilhados. Cada padrinho posiciona-se ao lado de seu afilhado.  
 

Pe. Reuberson: Vocês se comprometem em acompanhar os seus afilhados em seu ministério?  
 

Padrinhos: SIM!  
Neste momento um acólito traz o asperge para que o sacerdote abençoe as vestes, enquanto isso canta-se a música: 
“Reveste-me Senhor” Assim que o sacerdote abençoar as vestes, cada padrinho veste seu afilhado. Quando todos 

estiverem paramentados, os padrinhos retornam aos seus lugares. Os recém acólitos voltam-se ao altar. Acólito 

representando os demais, lêem a seguinte oração:  

Acólito: Deus nosso Pai, que amais os pequeninos e a eles prometestes o Vosso Reino, neste dia em que nos 

consagramos ao Vosso serviço, pedimos que a Vossa graça sempre nos acompanhe para que possamos servir esta 

comunidade com dedicação e zelo. Que os nossos irmãos na fé nos ajudem a cumprir esta missão, rezando por nós e 
nos apoiando. Igualmente, pedimos a Vossa proteção sobre a nossa vida, nossa família, nossa coordenadora e nosso 

grupo. Que a exemplo de Nossa Senhora do Sagrado Coração e São Tarcísio, possamos melhor servir e amar. Que, 

igualmente, em cada celebração eucarística, possamos ajudar nossos irmãos a melhor rezar e Vos encontrar.  
 

Pe. Reuberson: Deus, que inspirou este bom propósito, a vocês conceda a graça da perseverança e lhes una mais 

perfeitamente a Cristo através dos serviços à nossa comunidade. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas.  
Os recém acólitos voltam-se à comunidade enquanto são aplaudidos. Após alguns segundos, voltam-se ao altar, fazem vênia 

e assumem seus lugares no presbitério. 
 

PROFISSÃO DE FÉ / ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R:/ ALEGRAI-NOS, SENHOR, COM VOSSO AMOR!  
  

1. “DEIXAI-VOS RECONCILIAR COM DEUS” (2Cor 5,20)            

Iluminai, Senhor, o Papa Francisco, os bispos, os sacerdotes, para que sejam mestres na acolhida fraterna, 

e no ministério da reconciliação, para que todos possam fazer a experiência da vossa bondade e 

misericórdia especialmente, neste tempo da Quaresma. Nós vos pedimos: 
 

2. “CONTEMPLAI A SUA FACE A ALEGRAI-VOS” (Sl 33) 

Senhor, misericordioso, envolvei com amor as famílias, para que nelas cresça o espírito de reconciliação e 

de acolhida daqueles que se desviaram do bom caminho, para que busquem na Eucaristia e na Missa 

dominical uma sincera conversão e a mudança de vida. Nós vos pedimos: 
   

3. “MINHA ALMA SE GLORIA NO SENHOR!” (Sl 33) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que no Magnificat, canta a Vossa 

Misericórdia, abençoai os devotos que estão unidos na Novena Perpétua de Nossa Padroeira, os novos acólitos 

que assumiram hoje o serviço do acolitato em nosso Santuário. Concedei-nos as graças que necessitamos, 

curai os enfermos, dai ânimo e sabedoria àqueles que passam por tribulações. 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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