Este roteiro, é para a Missa da Manhã. A igreja deve estar ornamentada com folhagens (ramos). O lecionário marcado, com as leituras
do domingo, e o primeiro evangelho – da entrada de Jesus em Jerusalém. A narrativa da paixão, fica para a Missa da noite. Os cantos
sejam entoados de forma orante, ensaiados com a assembleia, para que toda a Igreja participe da celebração.

01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (José Alves)
Solo: HOSANA AO FILHO DE DAVI! Ass: HOSANA AO FILHO DE DAVI!
1. Bendito o que vem em nome do Senhor!
2. Rei de Israel, hosana nas alturas!
Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Iniciamos, neste domingo, a
Semana Santa em que, com toda a Igreja, celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na
liturgia de hoje recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, para realizar a entrega de sua vida,
pela morte de cruz, em fidelidade ao projeto do Pai, que é fonte de vida e salvação. De coração
aberto para acolher tantas graças que o Senhor quer nos dar e na esperança de sermos fiéis ao
plano de Deus, cantemos.
Procissão de entrada: cruz ladeada por velas, lecionário, ministros, coroinhas e o padre.

03. CANTO INICIAL (D.R.)
HOSANA, HOSANA HEI (Bis)
1. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver
o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em
nome do Senhor, com um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal.
2. Como na estrada de Jerusalém um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra
vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em
nome do Senhor, com um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal.
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - Em nome do Pai...
Padre - O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
05. DEUS NOS PERDOA
Padre - Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o
nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do
Senhor (Silêncio). imploremos a sua misericórdia, cantando.
(Missal Romano)

1. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar,
tende piedade de nós. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
2. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS.

3. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós.
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.
06. ORAÇÃO (Missal Romano –p. 230)

(D.R.)

Solo: Escuta ó Israel, o Senhor teu Deus vai falar.
Ass.: Fala Senhor meu Deus, Israel quer te escutar.
07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS (50,4-7)
08. SALMO RESPONSORIAL (21)(CD Cantando os Salmos – Ano B – Vol. 1))
MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES?
- Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça: “Ao Senhor se
confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama!”
- Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram
minhas mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus ossos.
- Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu
Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro!
- Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos! Vós que
temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a
raça de Israel!
09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS FILIPENSES (2,6-11)
10. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD da CF 2015)
GLÓRIA A VÓS, Ó CRISTO, VERBO DE DEUS!
1. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o
exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.
11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (11,1-10)
12. HOMILIA
13. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
14. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Unidos a Cristo, que por nós se entregou, confiantes, apresentemos ao Pai nossos
pedidos, rezando: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, fortalecei cada vez mais a vossa Igreja, para que em vosso Filho Jesus, crucificadoressuscitado, que transformou todas as coisas, nos ajude no caminho da superação da violência,
pois somos todos irmãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os que são crucificados e humilhados nos dias de hoje em nossa
sociedade, para que a celebração dos mistérios do Vosso Filho nesta Semana Santa renove
profundamente a esperança desses vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei-nos que, pela ressurreição de Jesus, possamos participar um dia da vida
eterna. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai aqueles que não conseguem perdoar, para que, a exemplo do vosso Filho que
pediu a Vós o perdão para aqueles que o crucificavam, se reconciliem convosco e com os irmãos.
Nós vos pedimos.

Padre - Acolhei, Pai de bondade, as preces que a comunidade reunida vos apresenta. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - A história da Paixão e Morte de Jesus não é algo distante, cada pessoa nela está
envolvida, dela participa de alguma maneira e é chamada a dar testemunho. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor a nossa oferta, fruto de nossa conversão nesta quaresma.
16. CANTOS DAS OFERENDAS

(L - Frei J. M. Cadenassi / M - Júlio César Marques Ricarte)

1. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos das nossas jornadas! Repartidos na mesa do
Reino, anunciam a paz desejada!
SENHOR DA VIDA, TU ÉS A NOSSA SALVAÇÃO! AO PREPARARMOS A TUA MESA, EM TI
BUSCAMOS RESSURREIÇÃO!
2. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos mares, os rios e as fontes! Nos recordam a tua justiça,
que nos leva a um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos qual chuva torrente! Tu fecundas o chão desta
vida que abriga uma nova semente!
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e
de toda Santa igreja.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano –p. 230)
Padre - Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de
modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão
que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
18. PREFÁCIO (Missal Romano, p. 231)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - Ele está no meio de nós.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O nosso coração está em Deus.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É nosso dever e nossa salvação.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre
e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos
criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e a sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele
os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz.
(L e M - David Julien)

O SENHOR É SANTO. (3x)
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Que seu Reino de amor se estenda sobre a terra!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana, hosana, hosana!
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (Missal Romano, p. 482)
Padre - Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos - Santificai e reuni o vosso povo!

Padre - Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR
VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Padre - Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Todos - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre - Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia
convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos
repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Todos - Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Padre - E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a
paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto
caminha neste mundo: o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Wladimir, com os bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Padre - Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai
de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Todos - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Padre - Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos - A todos saciai com vossa glória!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos - Amém!

20. PAI NOSSO

21. CORDEIRO
(L e M - Pe. Zezinho)

Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
22. CANTOS DE COMUNHÃO
Enquanto o sacerdote comunga, inicia o canto de comunhão.
(CD CF 2014)

1. Somos todos convidados para a Ceia do Cordeiro: neste mundo imolado, dos viventes é o
primeiro! Não sejamos separados do amor que ao mundo veio!
Ó SENHOR, A TUA PÁSCOA, CONFIRMADA NO MADEIRO, É PENHOR DA ALIANÇA E O FIM DO
CATIVEIRO!
2. Exaltado no calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário o humano peregrino! O
seu Reino é contrário a quem nega o pequenino!
3. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos co’a palavra que nos guia e dá força ao abatido:
é convite de ousadia frente à morte e ao perigo.
4. O Senhor é a nossa estrada, salvação ao mundo inteiro, Comunhão que nos abraça, nosso fim e
paradeiro! É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro!
5. Do Deus vivo e verdadeiro recebemos plena vida pra vivermos, pioneiros, liberdade, a mais
querida: eis o sonho que é primeiro desde a história mais antiga.
6. Do triunfo sobre a morte nós fazemos a memória: mais que a cruz, o Cristo é fonte e conquista
a vitória! Do seu povo é o norte, o Senhor de toda a história!
(L e M - Pe. José Weber)

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA, QUE TODOS TENHAM VIDA PLENAMENTE. (BIS)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com
teu irmão. Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
2. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que
comer. Onde está um irmão com fome, eu estou com fome nele.
3. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo
sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
23. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 231)

24. COMUNICADOS- Estar atentos a programação da Semana Santa.

- Hoje as 18h, a Missa Solene com benção e procissão de ramos, iniciando na Praça da Paz. Leve seu ramo e
sua planta medicinal. Vamos participar.
- Amanhã, segunda-feira santa, das 18h às 20h - confissões individuais na Capela da Reconciliação.
- Na terça-feira Santa, 19h na Comunidade São Pedro, Celebração da Misericórdia com confissões
individuais.
- Quarta-feira Santa – 8h30 – Confissões na Secretaria Paroquial
Procissão do Encontro: Quarta-feira santa às 18h, as comunidades dos bairros Vila Nova, Guanabara,
Guaxinbiba, Planalto, Vila Santi, Cupido e São Marcos se reúnem na Comunidade Santa Luzia. As
Comunidades do Segatto, Morobá, Vila Rica, Centro e Nova Conquista se reúnem na Comunidade do Bom
Pastor. Às 19h saem em procissão para a Matriz, onde acolheremos as imagens, asprocissões e o sermão
do encontro.
- Quinta-feira Santa – Solene Celebração Eucarística às 19h30.

25. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 522)
26. CANTO FINAL (Fr. Zilmar Augusto - Pe. Wallison Rodrigues)

1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua Igreja se propõe a superar a violência que está
nas mãos do mundo, e sai do íntimo de quem não sabe amar.
FRATERNIDADE É SUPERAR A VIOLÊNCIA! É DERRAMAR, EM VEZ DE SANGUE, MAIS PERDÃO!
É FERMENTAR NA HUMANIDADE O AMOR FRATERNO! POIS JESUS DISSE QUE “SOMOS TODOS
IRMÃOS”.
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá
a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
3. Exclusão que leva à morte tanta gente, corrompe vidas e destrói a criação. “Basta de guerra e
violência, ó Deus clemente!” É o clamor dos filhos teus em oração.
Leituras da Semana
2ª feira: Is 42,1-7; Sl 26; Jo 12,1-11
3ª feira: Is 49,1-6; Sl 70; Jo 13,21-33.36-38
4ª feira: Is 50,4-9a; Sl 68; Mt 26,14-25
5ª feira: Ex 12,1-8.11-14; Sl 115; 1Cor 11,23-26; Jo 13,1-15
6ª feira: Is 52,13-53,12; Sl 30; Hb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1-19,42
Sábado: Gn 1,1-2,2; Sl 103; Gn 22,1-18; Sl 15; Ex 14,15-15,1; Ex 15; Is 54,5-14; Sl 29; Is 55,1-11;
Is 12; Br 3,9-15.32-4,4; Sl 18; Ez 36,16-17a.18-28; Sl 41; Rm 6,3-11; Sl 117; Mc 16,1-7
Domingo: At 10,34a.37-43; Sl 117; Cl 3,1-4; Jo 20,1-9

