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2ª SEMANA DO TEMPO DA QUARESMA 

QUINTA-FEIRA - COR ROXA – ANO C 

São Paulo, 17 de Março 2022 

                                                                                                Missa: 15h00  
 

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 
 

“BENDITO AQUELE QUE CONFIA NO SENHOR!” 
 

Animador: Sejam bem-vindos irmãos e irmãs a esta celebração. Caminhemos nesta Quaresma, tempo de 

reflexão e penitencia, com confiança e esperança no Senhor, onde encontraremos uma verdadeira fonte de 

vida. Que esta Eucaristia nos ajude a viver sempre na presença do Senhor, buscando cumprir a sua vontade 

e prontos para acudir os mais necessitados. Nesta Eucaristia colocamos em oração todos os idosos, os 

doentes de nossa comunidade e suas famílias, especialmente, aqueles que mais necessitam de nossa 

oração. Alegres, cantemos:  
 

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

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

LEITURA: (Jr 17,5-10) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 1) 

R: “É FELIZ QUEM A DEUS SE CONFIA” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Felizes os que observam a Palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes!  

EVANGELHO: (Lc 16,19-31) 

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R:/ “SENHOR, TENDE COMPAIXÃO DO VOSSO POVO”  
 

1. “BENDITO O HOMEM QUE CONFIA NO SENHOR” (Jr 17,7) 

Senhor da Luz, iluminai com os dons do Espírito Santo o Papa Francisco, bispos e padres que estão diante 

de tantos desafios em defesa de bem conduzir o povo a eles confiado, também, pedimos por todos os fiéis 

para que se mantenham em oração pela paz no mundo, especialmente, pela Ucrânia e por todos os 

refugiados. Rezemos: 
  

2. “FELIZES OS QUE OBSERVAM A PALAVRA DO SENHOR” (Lc 8,15) 

Senhor, fazei que confiando na vossa Palavra, e praticando a vossa vontade, sejamos assistidos por vossa 

misericórdia em todas as provações que a vida nos apresentar em nossa passagem aqui na terra, e dai-nos a 

perseverança até o fim, para que possamos produzir muitos frutos. Rezemos:  
 

3. “DEUS VIGIA O CAMINHO DOS ELEITOS” (Sl 1 ) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, amparai os idosos, 

curai os enfermos, socorrei os necessitados, consolai os tristes, sobretudo, os que perderam seus entes 

queridos nessa pandemia, e por outras causas, e acolhei em vossa glória os fiéis falecidos Rezemos: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA PELOS ENFERMOS: 
 

Virgem puríssima, que sois a Saúde dos enfermos, 

o Refúgio dos pecadores, a Consoladora dos aflitos 

e a Despenseira de todas as graças, na minha fraqueza e no meu desânimo, 

apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade 

e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. 

Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo,  

para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, 

e com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. 
 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós!  
 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 
   

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
 

Cura, Senhor, onde dói 
1) Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, 
vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar.  

Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde não posso ir.  
2) Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de dor entra em meu ser; tu me carregas nos 

braços, leva-me com teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti.  
3) Tantas lembranças eu quero esquecer, deixam um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu 
espaço, te entrego todo cansaço, quero acordar com tua paz a me aquecer.  
 
Toca, Senhor, 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor.  
1) Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração.  
2) Cura da doença que faz o irmão sofrer, toca neste corpo, Jesus com teu poder.  

3) Tira toda mágoa que faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar.  
4) Cura do pecado e lava com perdão, faz das nossas pedras um novo coração.  

5) Toca nossos lábios e o nosso interior, vamos te louvar, Jesus, com muito amor. 
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