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QUARTA FEIRA – SEMANA SANTA – CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 

- COR ROXO - ANO C –  
                                                                                                                     São Paulo, 13 de Abril de 2022 - Missa: 19h30                                                                            

AMBIENTE: 

Caldeiras com água para aspersão  
 

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

Intenções da Celebração  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra:  
 

 “O VOSSO CORAÇÃO REVIVERÁ SE PROCURARDES O SENHOR CONTINUAMENTE!” 
 

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: 

RECORDAÇÃO DA VIDA: (Igreja na penumbra) 

Animador: Nesta celebração penitencial, somos convidados a fixar, confiantes, nossos olhos em Cristo, 

servo e sofredor, que na cruz, se faz solidário com a humanidade sofredora. 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. 
 

Padre: Pelo batismo fazemos parte da família de Deus. Se um membro do Corpo de Cristo peca, fere toda 

a Igreja, toda a comunidade. "Pedir perdão é reconhecer os erros e renovar o desejo de viver melhor”. Isso 

é conversão! Mudança de vida! Com a graça de Deus queremos reconhecer os nossos pecados e pedir a 

sua força para o arrependimento e a conversão. Peçamos ao Senhor, com humildade, a graça de uma 

verdadeira conversão. 
 

SILENCIO: Padre, motiva para silêncio pedindo o dom da sabedoria divina para examinar sincera e 

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

Enquanto se mantém tempo de silêncio, faz um dedilhado baixinho. 
 

Padre: Fechemos os nossos olhos e contemplemos com o nosso olhar de fé fixado em 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. Deixa-me te sentir, Senhor... 
 

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. 
 

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, e também por aquelas faltas que todos os homens em todos os tempos praticam contra o Vosso 

Sagrado Coração. Dá-nos, Senhor, a graça de mudar de vida, pois é bom sentir o Teu amor tocar em mim.   
 

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. 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração  

- Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor...  
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- Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende... 

- Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende... 
 

BENÇÃO DA ÁGUA: (em seguida segue o momento de aspersão - Canto: Agua Santa ou outro) 

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: 

EVANGELHO: (Mt 26,14-25) 

Salve, nosso rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. 

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./CONDUZI-NOS NO BOM CAMINHO, SENHOR! 
 

1. “O SENHOR SE FÊZ OBEDIENTE ATÉ A MORTE, E MORTE DE CRUZ” 
Cristo nosso mestre e Senhor, obediente até a morte por nosso amor. Ensinai-nos a obedecer sempre a 

vontade do Pai, rezemos: 
 

2. “DEUS ATENDE À PRECE E NÃO DESPREZA O CLAMOR DE SEUS CATIVOS”  
Cristo, que sois paciente e misericordioso, e que em vosso amor espera a nossa conversão, ajudai-nos a 

sermos fiéis à missão que nos confiastes, nunca trair a confiança de ninguém e defendei-nos das mentiras 

e traições, rezemos:  
 

3. “RESPONDEI-ME, PELO VOSSO IMENSO AMOR, SENHOR DEUS”  
Cristo, nosso salvador, que de braços abertos na cruz quisestes atrair para vós a humanidade inteira. 

Reuni em vosso reino os filhos e filhas de Deus dispersos pelo mundo, dai-nos a graça de viver os 

mistérios pascais de forma consciente e fervorosa, rezemos:  
  

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS:  
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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