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 - QUARTA-FEIRA - SEMANA SANTA - COR ROXO - ANO B - 

                                                                                                                     São Paulo, 31 de Março de 2021 - Missa 18h00                                                                      
 

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

AMBIENTE:  

Igreja na penumbra – apenas com as luzes do presbitério acesas 

Recipiente de vidro com óleo, candeeiro, cruz  

Intenções da Celebração  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra - Mantra 
 

“O VOSSO CORAÇÃO REVIVERÁ SE PROCURARDES O SENHOR CONTINUAMENTE!” (Sl,68) 
 

Animador: Irmãos e irmãs, neste tempo favorável, somos convidados a cada dia, a ser sinal de bondade e 

esperança para as pessoas, e assim estaremos sempre em sintonia com o projeto de Deus. Às vésperas do 

tríduo pascal, a liturgia, confrontando-nos com a traição de Judas, convida-nos a contemplar nossa relação 

com Deus, a qual deve-se basear na sinceridade e na transparência. Vamos acolher no coração o convite 

de Deus para que haja transformação em nossa vida, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA:  

SAUDAÇÃO: 

MOMENTO PENITENCIAL: 
 

Dedilhado baixinho enquanto padre for falando... 

Padre: Somos convidados pela Palavra de Deus a rezar uns pelos outros. Vamos lembrar de tantos irmãos que se 

desviaram do caminho reto e pedir  que voltem para a Casa do Pai. Recordemos a misericórdia e a ternura de 

Deus. Com a sua graça queremos reconhecer os nossos pecados e pedir a sua força para o arrependimento e a 

conversão. Deus é nosso Pai e nosso amigo. Nele confiamos. Dele tudo recebemos. Com Ele queremos caminhar e 

viver em profunda comunhão. Peçamos a Deus, com humildade, a graça de uma verdadeira conversão. 
Equipe de musica entoa o canto... Restauração – Dunga  
 

EXAME DE CONSCIÊNCIA:  

Padre: Peçamos que a luz do Espirito Santo inunde a nossa alma e favoreça a nossa conversão e reconciliação 

com Deus.  
 

SILENCIO: Em silêncio cada um interceda pessoalmente o dom da sabedoria divina para examinar sincera e 

verdadeiramente a sua consciência, reconhecendo os erros e os pecados. 
 

— amo a Deus acima de todas as coisas?  

— minhas atitudes demonstram que Jesus vive em mim?  

— sou promotor da reconciliação?  

— participo da Eucaristia para viver uma plena comunhão com Senhor?  

— busco sempre o perdão?  

— tenho um olhar e atitudes de compaixão para com os sofredores?  

— cultivo minha vida de fé pela oração e pela leitura da Sagrada Escritura?  
Silencio... 

- Após o exame de conciência: Canto: Sonda-me  

Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces se me assento ou me levanto. Conheces meus 
pensamentos. Quer deitado, ou quer andando. Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras. 
Sei que em tudo me conheces. 
Senhor, eu sei que Tu me sondas! Senhor, eu sei que Tu me sondas! Senhor, eu sei que Tu me 
sondas! Senhor, eu sei que Tu me sondas! 
 

Oração: Confesso a Deus, todo poderoso... 
 

Padre: Fechemos os nossos olhos e contemplemos a Jesus. Eu o olho e Ele me olha. A luz do olhar de Jesus 

ilumina o nosso coração, ensina-nos a ver tudo à luz da sua Verdade e da sua Compaixão por toda a humanidade.  

Senhor, tende piedade de nós! Todos: Senhor, tende piedade de nós! 
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Padre: Dá-nos, Senhor, o dom da contrição por tanto desleixo atual no nosso relacionamento e amor por Ti, 

aumenta-nos a aversão a todo o pecado. Ensina-nos a pedir perdão por todas as ofensas que nós lhe temos feito. 

Pelas ofensas que todos os homens de todos os tempos, continuam a praticar. Cristo, tende piedade de nós! Todos: 

Cristo, tende piedade de nós! 
  

Padre: O Senhor não abandona os seus, nem mesmo quando estes O abandonam ou atraiçoam. O Senhor sempre nos 

espera, e nós contamos com as graças necessárias para regressar à Casa do Pai. Não percamos nunca a esperança. 

Deus pode mais, infinitamente mais. Senhor, tende piedade de nós! Todos: Senhor, tende piedade de nós! 
 

Animador: Na certeza do perdão e do nosso desejo de conversão, deixemo-nos tocar pela bondade de Deus, 

bálsamo da nossa vida, óleo da purificação. 
(Neste momento padre fará unção ao povo) 

Canto: Como é bom sentir o Teu Amor tocar em mim. O teu Amor tocar em mim (2x) 
Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima, purifica, fogo que devora. 
 

Canto: Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é a rocha firme amor, Ele é meu grande 
amigo. Ele é Jesus meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, 
meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo Só em Deus a vitória alcancei, Ele 
sempre está comigo. 
 

ABSOLVIÇÃO GERAL: Padre: O Espírito Consolador, que nos foi dado para remissão dos pecados e no qual 

temos o poder de chegar ao Pai, purifique os vossos corações e os ilumine, para que anuncieis o poder do Senhor 

que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Is 50,4-9)  

SALMO RESPONSORIAL: (68) 

R. “Respondei-me, pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus.”  
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Salve, Cristo, luz da vida, companheiro na partilha!  Salve, nosso rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. 

EVANGELHO: (Mt 26,14-25) 

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R. CONDUZI-NOS NO BOM CAMINHO, SENHOR! 
 

1. “Mas o Senhor Deus é meu auxiliador” (Is 50,7) 

Senhor, derramai vosso Espírito Santo sobre o Papa Francisco, a Igreja , para que seja no mundo um sinal de 

amor e misericórdia para com todas as pessoas, sobretudo para com os mais vulneráveis, nós vos pedimos:        
 

2. “Vosso coração reviverá se procurardes o Senhor” (Sl 68)  

Senhor, que sois paciente e misericordioso, e que em vosso amor espera a nossa conversão, derramai vossa 

misericórdia e perdão aos que se afastaram do caminho do bem, nós vos pedimos:    
 

3. “Deus atende à prece de seus pobres” (Sl 68)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e de São José, abençoai os devotos, dai a bênção da saúde 

aos enfermos e confortai os tristes e abatidos, e concedei a graça da vida eterna aos fiéis falecidos nós vos pedimos:  
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:

 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: / CANTO FINAL: 
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