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MSC 

  

 - SEGUNDA FEIRA – SEMANA SANTA - COR ROXO - ANO B -  

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA  

 São Paulo, 29 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 

Presbitério: Imagem da Pietá, Menorah, Caldeira e Isopo 

Intenções da Celebração 

Acendimento: Velas Altar e Palavra – Mantra: Misericordioso  

 

 "DEUS RICO EM MISERICÓRDIA" (Ef 2, 4) 
 

Animador: Nesta noite de oração e contemplação, queremos fazer memória dos últimos passos da vida de Jesus. 

Somos convidados a contemplar a doação da vida do servo de Deus, ungido para a missão. Pelo batismo, fomos 

também ungidos para participar da missão profética, sacerdotal e régia de Cristo. O gesto profético da irmã de 

Lázaro, ungindo os pés do Senhor Jesus, e perfumando o ambiente com sua atitude de amor, seja por nós 

compreendido e assimilado. Movidos pela graça de Deus, queremos mergulhar na misericórdia do Senhor e viver 

intensamente, esta Semana Santa. Penitentes, elevemos um louvo ao Senhor:  
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA:  

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração- cantado  

ORAÇÃO DO DIA: 
 

LITURGIA DA PALAVRA – Refrão Medidativo 
PRIMEIRA LEITURA: (Is 42,1-7)  

SALMO RESPONSORIAL: (26) R. “O Senhor é minha luz e salvação!”  
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Salve, nosso rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. 
EVANGELHO: (Jo 12,1-11) 

HOMILIA: (Após a homilia, cantar: Ela muito amou...) 

Canto: Ela muito amou, tem a minha paz; Vai seguir caminho sem temor! Sabe quem eu Sou, e será capaz de 
espalhar na terra o meu amor. (bis) 
  

MEDITAÇÃO - AS 7 DORES DE MARIA SANTÍSSIMA 
 

Animador: Conduzidos pelo Espírito Santo meditemos as sete dores da Virgem Maria. Rezemos as nossas 

próprias dores e façamos nosso coração como o da Virgem que aceitou o projeto de Deus e viveu silenciosamente 

todas as dores de uma Mãe em vista da salvação da humanidade. 

Canto: Nossa Senhora Virgem do silêncio, quero sempre Te amar. Deitar no Teu colo, sentir Teu 
perfume, Teu carinho materno ganhar. (2x) Lágrimas de sangue nos Teus olhos, estigma e martírio da alma, 
Mãezinha, minha vida pra Igreja quero consumir. Quero estar ao Teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus e dizer 
que na loucura da cruz vou seguir. 
 

Animador: “A primeira dor de Maria foi a dor moral ao ouvir o velho Simeão lhe apresentar a “espada de dor” 

que iria acompanhá-la por toda a vida”  

Padre: A virtude que aprendemos nesta dor é a da santa obediência. Sejamos obedientes ao Senhor e à sua Santa Palavra.  

Todos: A Vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas suplicas em nossas 

necessidades, ó Virgem gloriosa e bendita! (acender primeira vela da menorah) 
 

Animador: “A segunda dor é seu desterro para o Egito, com José e o Menino, fugindo da perseguição de Herodes.  

Padre: Esta dor nos ensina a aceitar as provações do dia-a-dia. Esse agir e esse procedimento chamam-se santidade.  

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe das dores, rogai por nós! (acender segunda vela da menorah) 
 

Animador: “A terceira dor de Maria é a perda de Jesus em Jerusalém, aos doze anos. 

Padre: Aqui devemos contemplar as mães que choram, ao verem os seus filhos que morrem pela violência, pelas 

drogas, pela miséria.  

Animador / Padre: Somos convidados a orar pelos jovens, oferecer-lhes a oportunidade de um encontro com Cristo.  

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe das dores, rogai por nós! (acender terceira vela da menorah) 
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Animador: “Na quarta dor, Maria vive os tormentos da Paixão de seu amadíssimo Filho. Encontra-O no caminho 

do Calvário, flagelado, coroado de espinhos. 

Padre: Aprendamos a sofrer em silêncio, como Maria e Jesus sofreram neste doloroso encontro no caminho do 

Calvário. Rezemos por todos os que sofrem na própria carne um calvário diário. 
  

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe das dores, rogai por nós! (acender quarta vela da menorah) 
 

 

Animador: “Na quinta dor, Maria vê Jesus ser crucificado, vê o sangue jorrar de Suas mãos e pés, a cruz ser 

levantada e participa da agonia indescritível de seu amado Filho, até a morte. 

Padre: Na meditação desta dor encontraremos consolo e força para nossa vida contra tentações e dificuldades.  

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe das dores, rogai por nós! (acender quinta vela da menorah) 
 

 

Animador: Na sexta dor, a Mãe recebeu nos seus braços o Filho morto, que foi descido da cruz por Nicodemos e José de Arimatéia. 

Padre: Para correspondermos, porém, a tanto amor, sejamos confiantes em Maria, confiemos todos os nossos 

receios e dores a Ela, que saberá dar em abundância os tesouros do Coração de Jesus!  

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe das dores, rogai por nós! (acender sexta vela da menorah) 
 

 

Animador: “A sétima dor foi a da solidão da Mãe que deixou no túmulo o Filho amado. Nessa dor Maria não se 

desesperou, não se revoltou, perdoou os carrascos do seu Filho e aceitou obediente a vontade de Deus, a quem 

disse desde o começo: “Faça-se em mim segundo tua palavra” (Lc 1, 38). 

Padre: Se queremos corresponder ao amor de Jesus, devemos mostrar que O amamos. Comprometermos com sua 

Palavra, com seu Reino. Aceitar as intempéries da vida com esperança. 

 Todos: A Vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas suplicas em nossas 

necessidades, ó Virgem gloriosa e bendita. (acender sétima vela da menorah) 
 
 

Cantemos Salve Rainha...  

 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:

 

CRISTO NOS ENVIA 

BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL:  
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