ROTEIROS LITÚRGICOS
De 4ª feira de Cinzas - 01 de março de 2017
Até Solenidade Santíssima Trindade - 11 de junho de 2017
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ROTEIRO LITÚRGICO
4ª feira de Cinzas – Ano A – Cor roxa
01 de março de 2017
Citações: Jl 2,12-18 / Sl 50(51) / 2 Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
No tempo da Quaresma não se colocam flores na Igreja, somente
plantas verdes. Omite-se o glória. O Aleluia é substituído por outro
refrão de aclamação.
Ritos Iniciais
Comentário Inicial
Irmãos e irmãs, Bem Vindos! Chegou o tempo de graça: o Senhor hoje
nos reúne para darmos início à nossa caminhada quaresmal. Ajudados
pela campanha da fraternidade: que tem como tema “Fraternidade:
bimas brasileiros e defesa da vida” e como lema: “Cultivar e guardar a
criação” Iniciemos a nossa celebração, cantando:
Canto: Hino da CF 2017
Procissão de entrada: Cartaz da CF 2017
Liturgia da Palavra
Ajudados pelas cinzas somos chamados à conversão profunda do nosso
ser. A reconciliação com Deus, a esmola e o jejum são as práticas que
nos tornam abertos para escutar a voz do Senhor que nos diz “este é o
momento favorável para voltarmos ao Senhor com todo o nosso
coração”. Ouçamos.
Salmo: rezado
“Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós”.
Bênção e distribuição das cinzas: Enquanto se distribuem as cinzas, a
equipe de canto ajuda a assembleia com o canto das cinzas “Converter
ao evangelho” ( faixa 3 do CD dos hinos) ou outros cantos penitenciais.
Oração dos fiéis:
Rezar a Oração da CF 2017 (A secretaria providenciará a oração na
multimídia).
Bênção Final:
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ROTEIRO LITÚRGICO
1º Domingo da QUARESMA- Ano A- Cor Roxa
05 de março de 2017
Citações: Gn 2, 7-9,3,1-7/ Sl 50/ Rm 5,12.17-19/ Mt 4,1-11
Lembretes:
 Domingo da Caridade.


Não se coloca flores no altar.

Comentário inicial
 Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!


As intenções serão colocadas sobre o altar.



Cristo é o novo Adão que nos mostra o amor de Deus. A
Quaresma é um convite para a vida e conversão. Diante disto:
Qual deve ser a nossa atitude? Iniciemos

Procissão de entrada
 Entrada os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da
Celebração
Ato Penitencial: Por conta do celebrante.
Glória: Não se canta o Glória.
Liturgia da Palavra
O Tempo de Deus é agora. A Palavra nos chama para que pertençamos
ao seu Reino.. Fiquemos atentos. Ouçamos:
Salmo: rezado
“Piedade, Ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós”.
Evangelho: Não se canta o Aleluia
Oração dos fiéis: Por conta da liturgia e agradecer ao alimento doado.
Ofertório: Entrar com o alimento doado
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ROTEIRO LITÚRGICO
2º Domingo da QUARESMA- Ano A- COR Roxa
12 de março de 2017
Citações: Gn.12,1-4a / Sl 32 / 2ª Tm.1,8b-10 / Mt. 17,1-9
Lembretes: Domingo do Dízimo
Comentário inicial
 Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!


As intenções serão colocadas sobre o altar. Entrar com ou colocar
à vista o estandarte do dízimo



Os discípulos experimentaram a glória do Senhor. Cristo é a
verdadeira habitação de Deus no meio do seu povo. Quem o
escuta obedece ao pai.

Procissão de entrada
 Os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da Celebração
Ato Penitencial: Por conta da equipe.
 Pedir perdão pela falta de conversão


Pelo egoísmo



Por não ter Jesus como caminho a seguir

Glória: Não se canta o Glória
Liturgia da Palavra- Não se canta aleluia
É Feliz quem escuta e vive a Palavra do PAI. Ouçamos:
Salmo: rezado
“Sobre nós venha Senhor, a vossa graça. Venha a vossa salvação”!
Evangelho
Oração dos fiéis: Jornal o Domingo- acrescentar preces em
agradecimentos pelos dizimistas.
Ofertório: simples
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ROTEIRO LITÚRGICO
3º Domingo da QUARESMA- Ano A-Cor Roxa
19 de março de 2017
Citações: Ex.17, 3-7/Sl 94/Rm.5,1-2.5-8/Jo.4,5-15.19b26.39ª.40-42
Comentário inicial
 Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!
 As intenções serão colocadas sobre o altar. Domingo do CAB
 Comentário: que está no jornal o Domingo, acrescentando sobre a
importância do Centro de acolhida.
Procissão de entrada
 Entrada Os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da
Celebração.
Ato Penitencial: Por conta do celebrante.
Glória: Não se canta a glória.
Liturgia da Palavra
A Palavra nos proporciona o verdadeiro encontro com o Cristo, fonte
eterna de vida. Ouçamos.
Salmo: rezando
“Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor” .
Evangelho: Não se canta aleluia.
Oração dos fiéis: Por conta da equipe de liturgia.
Ofertório: Simples
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ROTEIRO LITÚRGICO
4º Domingo da Quaresma - Ano A- cor Roxa
26 de Março de 2017
Citações: 1Sm 16,1b-6-7.10-13ª/Sl 22/Ef 5,8-14/Jo. 9,1-41
Comentário inicial – Distribuir os papeis do Domingo da Caridade
 Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!


As intenções serão colocadas sobre o altar.



Somos chamados a deixar que a luz de Cristo rompa as trevas
que nos escravizam. Só nele encontramos a verdadeira luz e
liberdade.

Procissão de entrada
 Entrada Os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da
Celebração.
Ato Penitencial: Por conta do celebrante.
Glória: Não se canta o glória.
Liturgia da Palavra
Acolher a palavra é acolher o próprio Cristo. Na sua luz caminhamos
para a Páscoa. Ouçamos.
Salmo: rezado
“O Senhor é o Pastor que me conduz, não me falta coisa alguma”.
Evangelho: Não se canta aleluia
Oração dos fiéis Por conta da equipe de liturgia.
Ofertório: simples
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ROTEIRO LITÚRGICO
5º Domingo da Quaresma - Ano A – Cor roxa
Domingo da Caridade - 02 de abril de 2017
Citações: Ez 37,12 - 14 / Sl 129 / Rm 8, 8 – 11 / Jo 11,1 - 45
Lembretes:
 Na quaresma não se canta o Glória e nem o Aleluia
 Não há adornos com flores no altar
 Preparar local para colocar alimentos que entram no ofertório
 Agradecer as pessoas que trouxeram as doações de alimentos
para o Domingo da Caridade.
Comentário Inicial:
Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos!
Leitura das intenções especiais e as outras intenções serão colocadas
sobre o altar.
Hoje, 5º Domingo da Quaresma e Domingo da Caridade, somos
convidados a refletir que Jesus é a fonte de vida, nossa ressurreição e
certeza de vida eterna.
Procissão de entrada:
Ministros da Eucaristia, Leitores e Presidente da celebração.
Ato Penitencial: Por conta da equipe de liturgia.
Liturgia da Palavra: Deus é Vida e nos recria em seu amor. Quando
seu Espírito habita em nós, a vida é restituída. Ouçamos.
Salmo: rezado
“No Senhor, toda graça e redenção”!
Oração dos Fiéis:
 Seguir o Jornalzinho “O Domingo”
 Acrescentar uma oração de agradecimento às pessoas que
doaram alimentos.
Ofertório: Juntamente com o Pão e o Vinho trazemos à mesa Eucarística
a cesta com os alimentos doados.
Ação de Graças – Simples
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ROTEIRO LITÚRGICO
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
Missa do sábado e do domingo sem procissão
Ano A – Cor Vermelha - Sábado 08 e domingo 09 de abril de 2017
Citações: Is 50,4-7/ Sl 21/ Fl 2,6-11 /Mc 26,14-27,66
Lembrete:
 A Igreja pode ser enfeitada com ramos.
 Preparar com antecedência a leitura do Evangelho (forma breve).
Distribuir as partes dos vários personagens aos leitores. A parte
de Cristo é reservada para o sacerdote.
 Não deixar muitas partículas no final da última missa do dia, pois
na Quinta-feira Santa precisará retirar a Eucaristia dos dias
anteriores.
Comentário Inicial
Dar as boas vindas. Intenções de 7º dia e eventuais.
Comentário do folheto “O domingo” ou o seguinte: Iniciamos hoje a
Semana Santa, dias em que relembramos a história da nossa salvação.
Neste domingo de Ramos vamos reviver a alegria do povo que, com o
sinal dos ramos, aclama o seu Rei e o reconhece como Senhor que salva
e liberta. Mas a sua realeza se manifestará de modo desconcertante na
cruz.
1. Procissão de entrada:
 Os ministros, leitores e o presidente da celebração.
 Acolher a procissão de entrada com um canto de Hosana.
2. Ato Penitencial: Por conta da equipe de liturgia.
Liturgia da Palavra: Comentário às leituras: do folheto “O Domingo”.
Salmo: Refrão cantado.
“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?”
Evangelho: não se canta o Aleluia
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Creio: Rezado.
Oração dos fiéis: 4 intenções, por conta da equipe de liturgia.
Ofertório:
 Lembrar que a coleta de hoje será destinada à Campanha da
Fraternidade.
Ação de Graças: em silêncio.
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ROTEIRO LITÚRGICO
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor
Missa do sábado e do domingo com procissão
Ano a – cor vermelha - Domingo 9 de abril de 2017
Citações: Is 50,4-7 /Sl 21/Fl 2,6-11/Mc 26,14-27,66
Lembrete para a bênção dos ramos:
 Esta parte da celebração acontece fora da igreja.
 Fazer o possível para providenciar ramos para quem não tem.
 Preparar vasilhas com água para abençoar os ramos.
 A cruz abre a procissão.
 Na procissão, as crianças podem ir vestidas de apóstolos e/ ou
anjos, perto da cruz.
Lembrete para a missa:
 Preparar com antecedência a leitura do Evangelho (forma
comprida).
 Distribuir as partes dos vários personagens aos leitores. A parte
de Cristo é reservada para o sacerdote.
 Não deixar muitas partículas no final da última missa do dia, pois
na Quinta-feira Santa precisará retirar a Eucaristia dos dias
anteriores.
Bênção dos Ramos
Comentário Inicial
 Dar as boas vindas.
Comentário do folheto “O domingo” , ou o seguinte: Iniciamos hoje a
Semana Santa, dias em que relembramos a história da nossa salvação.
Neste domingo de Ramos vamos reviver a alegria do povo que, com o
sinal dos ramos, aclama o seu Rei e o reconhece como Senhor que salva
e liberta. Mas a sua realeza se manifestará de modo desconcertante na
cruz.
Canto inicial.
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O Presidente da celebração saúda a assembleia e abençoa os ramos com
água benta. Durante a bênção, cantos apropriados para este momento.
Comentário ao Evangelho
Jesus entra em Jerusalém montando um jumentinho e aclamado pelo
povo: “Bendito o que vem em nome do Senhor”. Ouçamos.
Refrão de aclamação ao Evangelho
Procissão
Após a leitura do Evangelho, o animador litúrgico convida o povo a
formar a procissão e caminhar até o lugar onde será celebrada a missa,
aclamando com cantos e orações a entrada de Jesus em Jerusalém.
Canto: Mantos e Palmas
MISSA
Quando chegar a procissão, a equipe de canto acolhe com um canto de
Hosana.
Se houver intenções de 7º dia e eventuais, o Padre as apresenta na
Oração do dia.
Liturgia da Palavra
Comentário às leituras
Comentário do folheto “O domingo”
Salmo: Refrão cantado.
“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?”
Evangelho (não se canta o Aleluia)
Creio: Rezado. O Padre convida a empunhar os ramos e rezar o Creio,
voltados para a Cruz que acompanhou a procissão ou a Cruz que está na
Igreja.
Oração dos fiéis: 4 intenções, por conta da equipe de liturgia.
Ofertório: Lembrar que a coleta de hoje será destinada à Campanha da
Fraternidade.
Ação de Graças: em silêncio.
12

ROTEIRO LITÚRGICO
Quinta-feira Santa - Ano a – cor branca
Missa da Ceia do Senhor - Adultos
13 de abril de 2017
Citações: Ex 12,1-8.11-14/Sl 115/1Cor 11,23-26/Jo 13,1-15
Lembrete para a Equipe de Liturgia e de Canto
 A celebração tem um clima de festa e de grande solenidade.
 A Igreja é ornamentada com flores.
 Hoje se canta o Glória. (Não se canta ainda o Aleluia).
 Reservar lugar para todos os ministros da Eucaristia.
 Apresentar os Ministros novatos (se tiver).
 Preparar bacia, jarra com água, toalha e 12 pessoas vestidas de
apóstolos (de chinelo ou sandálias).
 Preparar a casula branca para o Padre.
Lembrete para os Ministros da Eucaristia
 Consagra-se a quantidade de partículas para esta missa e para a
celebração da Sexta-feira Santa, onde houver.
 Antes da Missa, o Sacrário já tem que estar vazio, com a porta
aberta.
 As partículas consagradas no dia são guardadas no sepulcro,
aquelas consagradas nos dias anteriores são guardadas num outro
lugar combinado com os missionários.
 Preparar a distribuição Eucarística nas duas espécies.
 No final da missa, o altar deve ficar despojado, sem toalha, sem
vela, retiram-se todos os enfeites, as imagens são cobertas por um
tecido preto ou roxo.
 Preparar um sabonete e toalha para o padre poder lavar as mãos
depois do lava-pés.
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Comentário Inicial
Dar as boas vindas.
Intenções de 7º dia e eventuais.
Comentário do folheto “O Domingo” ou o seguinte: A Missa da “Ceia
do Senhor”, que abre o Tríduo Pascal, nos revela um Deus que desce até
à extrema baixeza da nossa queda: ajoelha-se diante de nós e lava os
nossos pés sujos, para que possamos ser admitidos à Sua mesa.
No cume de sua despedida, o Senhor nos deixa três grandes presentes: a
instituição da Eucaristia; a instituição do Sacerdócio e o “mandamento
novo”: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.
Ritos Iniciais
1. Procissão de entrada:
 Entram os apóstolos, os leitores, todos os ministros da
Eucaristia e o celebrante (usar casula).
 O celebrante dá o sentido desta festa e acolhe os ministros da
Eucaristia presentes.
2. Ato Penitencial
 Na última Ceia, Senhor, nos deixaste o teu Corpo e o teu Sangue
para que possamos nos alimentar da tua vida, do teu Amor. Perdoanos Senhor por todas as vezes que Te recebemos na distração, por
costume e sem amor. Senhor, tende piedade de nós. (Todos: ...)
 Na última Ceia, Jesus, deste à tua Igreja o dom do Sacerdócio, para
que pudéssemos ser santificados pelos Sacramentos. Perdoa-nos, ó
Cristo, por não aproveitar com freqüência da Graça que Tu nos
ofereces através deles. Cristo, tende piedade de nós. (Todos: ...)
 Naquela noite em que foste traído pelos teus amigos, Senhor, nos
ensinaste o mandamento do Amor maior. Perdoa-nos pelas vezes
que somos nós mesmos a medida do amor aos irmãos, esquecendo
que o Amor verdadeiro tem o tamanho do teu Sacrifício.
 Senhor, tende piedade de nós. (Todos: ...)
Glória: Cantado.
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Liturgia da Palavra
Comentário às leituras: do folheto “O Domingo” ou o seguinte:
Jesus, Mestre paciente e Senhor cheio de bondade, nos dá o exemplo a
seguir: amar-nos uns aos outros até o fim, como Ele mesmo fez.
Ouçamos.
Salmo: refrão cantado
“O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do
Senhor”.
Evangelho (não se canta o Aleluia)
Gesto do Lava-pés
 Depois da homilia, os apóstolos sobem no presbitério e o padre
repete o gesto do lava-pés, ajudado por um ministro.
 Enquanto se realiza o lava-pés, pode haver fundo musical ou
cantos apropriados.
Creio: Não se reza.
Oração dos fiéis: Por conta da equipe de liturgia.
Ofertório:
 Os apóstolos sentam na assembleia. (O sacerdote pode pedir
para antecipar a descida do presbitério antes da homilia).
 Simples
Comunhão: Nas duas espécies.
Transladação do Santíssimo Sacramento
Após a oração, o padre convida o povo a acompanhar Jesus Eucarístico
em procissão, até o local preparado para a vigília eucarística. (Preparar o
incenso e o véu umeral).
Enquanto acontece a procissão cantar um canto apropriado.
Chegando ao local, o sacerdote incensa o Santíssimo Sacramento.
Canta-se “Tão sublime sacramentum”.
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ROTEIRO LITÚRGICO
Quinta-feira Santa - Ano a – cor branca
Missa da Ceia do Senhor – Catequese
13 de abril de 2017
Citações: Ex 12,1-8.11-14 /Sl 115 /1Cor 11,23-26 /Jo 13,1-15
Lembrete para a Equipe de Liturgia e de Canto
 A celebração terá um clima de festa e de grande solenidade.
 A Igreja é ornamentada com flores.
 Hoje se canta o Glória.
 Não se canta ainda o Aleluia.
 Reservar lugar para os ministros da Eucaristia presentes.
 Preparar bacia, jarra com água, toalha e 12 crianças vestidas de
apóstolos (a partir de 8 anos. Com chinelos e calça comprida
debaixo da túnica).
 Colocar as cadeiras dos apóstolos no presbitério.
 Preparar a casula branca para o padre.
Lembrete para os Ministros da Eucaristia
 Consagra-se a quantidade de partículas para esta missa e para a
Celebração da Sexta-feira Santa, onde houver.
 Antes da Missa, o Sacrário tem que estar já vazio, com a porta
aberta.
 As partículas consagradas no dia são guardadas no Sepulcro.
Aquelas consagradas nos dias anteriores são guardadas num outro
lugar combinado com os missionários.
 Preparar a distribuição Eucarística nas duas espécies.
 Preparar um sabonete e toalha para o padre poder lavar as mãos
depois do lava-pés.
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Comentário Inicial
Dar as boas vindas.
Intenções de 7º dia e eventuais.
Comentário do folheto “O Domingo” ou o seguinte:
A Missa da “Ceia do Senhor”, que abre o Tríduo Pascal, nos revela um
Deus que desce até à extrema baixeza da nossa queda: ajoelha-se diante
de nós e lava os nossos pés sujos, para que possamos ser admitidos à Sua
mesa. No cume de sua despedida, o Senhor nos deixa três grandes
presentes: a instituição da Eucaristia; a instituição do Sacerdócio e o
“mandamento novo”: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.
Ritos Iniciais
1. Procissão de entrada
 Entram os apóstolos, os coroinhas, os leitores, os ministros da
Eucaristia e o celebrante (sem casula).
 Um dos ministros da Eucaristia entra trazendo a casula.
 Após a procissão de entrada, o animador litúrgico frisa que o dom da
Eucaristia nos é dado pelas mãos do sacerdote (o ministro entrega a
casula para o padre vestir). Convida-se a agradecer nesta Eucaristia
pelo dom do sacerdócio na Igreja.
 O celebrante dá o sentido desta festa e acolhe os ministros da
Eucaristia presentes.
2. Ato Penitencial: por conta da equipe de liturgia
Pedir perdão:
 por não reconhecermos que Jesus quer nos encontrar através do
sacerdote e dos sacramentos;
 pelo nosso pouco amor a Jesus na Eucaristia;
 por não sermos sempre dispostos a amar e ajudar os irmãos.
Glória: Cantado
Liturgia da Palavra
Comentário às leituras: do folheto “O Domingo” ou o seguinte:
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Jesus, Mestre paciente e Senhor cheio de bondade, nos dá o exemplo a
seguir: amar-nos uns aos outros até o fim, como Ele mesmo fez.
Ouçamos.
Salmo: refrão cantado
“O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do
Senhor”.
Evangelho (não se canta o Aleluia)
Evangelho encerrado com o gesto do Lava-pés
 Antes da proclamação do Evangelho, os apóstolos sobem no
presbitério.
 Durante o evangelho, o padre repete o gesto do lava-pés, ajudado
por um ministro.
 Uma criança pode decorar ou ler a parte de Pedro (ensaiar com
antecedência).
 Durante o lava-pés, haja um fundo musical ou um canto
Creio: Não se reza.
Oração dos fiéis: pode ser omitida.
Ofertório:
 Os apóstolos sentam na assembleia (o sacerdote pode pedir para
antecipar a descida do presbitério antes da homilia)
 Simples
Comunhão. Nas duas espécies.
Ação de Graças
 Cantar um canto apropriado.
 Fazer uma homenagem para o sacerdote, neste dia em que se lembra
a instituição do sacerdócio.
 Convidar as crianças para adorar Jesus no sepulcro durante o horário
apropriado para elas e convida-las para a Páscoa.
Transladação do Santíssimo Sacramento
 Preparar o incenso e o véu umeral
 Seja feita com as crianças, onde for possível.
18



Após a oração, o padre convida o povo a acompanhar Jesus
Eucarístico em procissão, até o local preparado para a vigília
eucarística.



Enquanto acontece a procissão cantar um canto apropriado.
Chegando ao local, o sacerdote incensa o Santíssimo Sacramento.
Canta-se “Tão sublime sacramentum”.



A Eucaristia é colocada no tabernáculo. Após alguns momentos
de adoração silenciosa, o Sacerdote e os ministros se retiram.
Começa a adoração ao Santíssimo Sacramento por parte dos fieis.
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ROTEIRO LITÚRGICO
Sexta-Feira Santa – Adoração Da Cruz
Ano A – Cor Vermelha - 14 de abril de 2017
Citações: Is 52,13-53,12/ Sl 30/ Hb 4,14-16; 5,7-9/Jo 18,1-19,42
Lembrete para a Equipe de Liturgia
 O altar fica despojado, sem toalha, sem vela e sem cruz.
 Colocar um tapete na frente do altar, onde o padre se prostrará.
 O Sacrário está vazio e aberto, as imagens estão cobertas com panos
roxos ou pretos.
 Não há canto de entrada.
 Preparar com antecedência os leitores para a leitura dialogada da
Paixão.
Comentarista: Comentário do folheto “O Domingo” ou o seguinte:
Dar as boas vindas
Vamos viver esta celebração da Paixão do Senhor num clima de
profundo silêncio e oração. Juntamente com o celebrante que se prostra
na frente do altar em sinal de humilhação e identificação com Cristo,
todos são convidados a ajoelhar, rezando por alguns instantes em
silêncio.
Após este momento, o celebrante dirige-se ao altar e reza a oração do
dia.
Liturgia da Palavra
Comentário às leituras: do folheto “O Domingo” ou o seguinte:
Jesus é o Servo sofredor anunciado por Isaías, e por isso capaz de se
compadecer de nossas fraquezas. Ele é também o Cordeiro de Deus, que
pela sua obediência até a cruz, tira o pecado do mundo. Ouçamos.
Salmo :rezado
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito!
Evangelho (não se canta o aleluia).
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Oração Universal
Após a homilia, encerra-se a liturgia da Palavra com a Oração Universal
que se encontra no Missal.
Escolher uma ou duas pessoas que se revezam enunciando as intenções
propostas para toda a Igreja. A cada intenção de oração, reza-se um
instante em silêncio e logo após o celebrante faz a oração conclusiva.
Adoração da Cruz
Terminada a oração universal, faz-se a solene adoração da Santa Cruz.
 Um ministro da Eucaristia traz, do fundo da igreja, a cruz coberta
com pano vermelho, acompanhado por outros dois ministros com
velas acesas.
 É necessário preparar só o lenho da cruz, sem a imagem de Cristo.
 O celebrante recebe a cruz, descobre-lhe a parte superior e,
erguendo-a, canta pela primeira vez a antífona: “Eis o lenho da cruz,
do qual pendeu a Salvação do mundo.” Todos respondem: “Vinde,
adoremos”.
 O celebrante descobre o braço direito e repete de novo a antífona.
 Por fim, o celebrante descobre toda a cruz e repete pela terceira vez
a antífona.
 Depois o padre coloca a cruz em lugar conveniente ou fica
sustentada pelos ministros, com uma vela à direita e outra à
esquerda.
 Depois o padre convida a assembléia a aproximar-se em procissão e
beijar a cruz. A equipe de canto, durante este momento, pode propor
cantos apropriados. Pode-se intercalar com a leitura dos hinos do
Missal Romano, próprios deste momento, concordando previamente
com o celebrante.
 Lembrar que a Igreja concede uma indulgência plenária aos que
participam piedosamente da veneração da Santa Cruz e beijam com
devoção o Santo Lenho.
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Comunhão Eucarística
 Os ministros colocam uma toalha no altar, um corporal, o Missal e
trazem a Eucaristia acompanhada por dois ministros com velas
acesas.
 Reza-se o Pai Nosso juntamente com as demais orações do Missal e
se distribui a Eucaristia.
 Após a comunhão e orações finais, o celebrante convida a se retirar
da Igreja em silêncio.
 O altar é novamente despojado.
Saída
Convidar o povo a partilhar uma oferta espontânea para os lugares
santos. Preparar os cestinhos nas portas da Igreja.
AVISO IMPORTANTE
Celebração da vigília pascal – sábado santo - 15 abril de 2017
O roteiro – sendo particular – será entregue na reunião de preparação da
SEMANA SANTA por setores.

22

ROTEIRO LITÚRGICO
2º Domingo da Páscoa - Festa da Misericórdia
Ano A – Cor branca - 23 de abril de 2017
Citações: At 2,42-47\ Sl 117 \ 1 Pd 1,3-9 \ Jo 20,19-31
Lembrete:
Trazer o quadro da Divina Misericórdia
Comentário Inicial:
Queridos irmãos e queridas irmãs sejam todos bem-vindos!
Leitura das Intenções especiais e Outras intenções serão colocadas sobre
o altar.
Comentário do jornalzinho “O Domingo”.
Acrescentar esta explicação: Com este quadro Jesus quer nos dizer:
“Quem não crê, poderá crer, vendo em mim o exercício da Divina
Misericórdia”.
Procissão de Entrada
 Quadro da Divina Misericórdia.
 Ministros da Eucaristia, Leitores e Presidente da Celebração.
Ato penitencial: Por conta do Padre
Glória: Cantado
Liturgia da Palavra: Convidar a assembleia a assentar-se para ouvir a
Palavra de Deus. Introdução do Jornalzinho
Salmo: Cantar refrão
“Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom! Eterna é a sua
misericórdia!”
Oração dos Fiéis: No “O Domingo”
Ofertório: Simples
Ação de Graças: Simples
Avisos.
23

ROTEIRO LITÚRGICO
3º Domingo da Páscoa - Cor Branca
Domingo do CAB - 3 de abril 2017
Citações: At 2, 14,22-33 / Sl 15/ 1P 1,17-21 / Lc 24,13-35
Lembrete:


Organizar, no final da missa, a distribuição dos papeizinhos do
Domingo da Caridade.

Comentário Inicial:
Queridos irmãos e queridas irmãs sejam todos bem-vindos!
Leitura das Intenções especiais e outras intenções serão colocadas sobre
o altar.
Comentário do jornalzinho “O Domingo”.
Procissão de Entrada


Ministros da Eucaristia, Leitores e Presidente da Celebração.

Ato penitencial: Por conta da equipe de liturgia
Glória: Cantado
Liturgia da Palavra: Convidar a assembleia a assentar-se para ouvir a
Palavra de Deus. Introdução do “O Domingo”.
Salmo: Cantar refrão: “Vós me ensinareis o caminho da vida, há
abundância de alegria junto de vós”.
Oração dos Fiéis: Olhar no “O Domingo”.
Ofertório: Simples
Ação de Graças: Simples
Avisos.
24

ROTEIRO LITÚRGICO
4º Domingo da Páscoa - Cor Branca
Domingo da Caridade – 7 de maio de 2017
Citações: At 2, 14ª.36-41 / Sl 22 / 1P 2, 20b-25 / Jo 10, 1-10
Lembretes para a equipe de Liturgia:
 Preparar local p/ colocar alimentos que entram no ofertório
 Agradecer as pessoas que trouxeram as doações de alimentos para o
domingo da caridade.
Comentário Inicial
Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!
Leitura das Intenções especiais e Outras intenções serão colocadas sobre
o altar.
A Liturgia de hoje vem nos falar de Jesus, o Bom Pastor, aquele que vai
adiante de suas ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua
voz. E é por isso que aqui estamos, porque Ele nos chamou. Hoje,
primeiro Domingo de Maio, o mês de Maria e sendo assim vamos
colocar sua imagem sobre o Altar. Cantando com muita alegria,
acolhamos o Pe. (...), Ministros da Eucaristia e Leitores
Procissão de Entrada
 Entrada com a imagem de N. Senhora.
 Os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da Celebração.
Ato Penitencial: Pela Equipe de Liturgia
Glória: Equipe de Canto
Liturgia da Palavra
Comentário: Resumo do Jornalzinho
Oração dos Fiéis: Jornalzinho, acrescentando prece em agradecimento
pelos alimentos doados
Ofertório: Entrar com alguns alimentos numa cesta junto com Pão e
Vinho.
Ação de graças
Avisos
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ROTEIRO LITÚRGICO
5º Domingo Da Páscoa - Cor Branca
Domingo do Dizimo – 14 de maio de 2017
Citações: At 6, 1-7 / Sl 32 (33) / 1P 2, 4-9 / Jo 14, 1-12
Lembretes Para A Equipe De Liturgia
 Lembrar ao povo a importância do dizimo e agradecer pelos que já
são dizimistas.
 Providenciar alguém que no final da missa possa receber inscrições
de novos dizimistas e avisar o povo disso no final da missa. (pegar
as fichas na pasta do material de liturgia)
 Na ação de graça ler a oração do dizimista
Comentário inicial
 Usar o que está no jornal o domingo (mais resumido) com palavras
mais simples acrescentando as boas-vindas.
 Frisar que é o domingo do dizimo. dizer que vai entrar o estandarte
do dizimo e agradecer todos os dizimistas.
 Dizer que serão colocados no altar os dizimistas aniversariantes do
mês (ver na pasta dos materiais da liturgia)
 Leitura das intenções e as outras intenções serão colocadas sobre o
altar.
Procissão de entrada
 Ministros da eucaristia, leitores e o presidente da celebração.
 Entrar com estandarte do dizimo.
Ato Penitencial: por conta do padre
Glória – por conta da equipe de canto
Liturgia da palavra
Comentário
Oração dos fiéis: “O Domingo” + oração pelos dizimistas
Ofertório: simples
Ação de graças: projetar a oração o dizimista.
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ROTEIRO LITÚRGICO
6º Domingo da Páscoa - Cor Branca
Domingo do CAB - 21 maio de 2017
Citações: At 8, 5.14-17/ Sl 65 (66/ 1P 3, 15-18/ Jo 14, 15-21
Lembretes para a equipe de liturgia
 Lembrar ao povo a importância do Centro de Acolhida e convidar a
ser generosos na coleta.
Comentário Inicial: “O Domingo” ou mais simples
 Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos!...
 Hoje é o domingo do CAB.
 Leitura das intenções e as outras intenções serão colocadas sobre o
altar.
Procissão de Entrada


Entrada dos ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da
Celebração.

Ato Penitencial: Equipe de Liturgia
Glória: Equipe de Canto
Liturgia da Palavra
Comentário:...
Oração dos Fiéis: “O Domingo” , acrescentando uma oração pelo CAB.
Ofertório: Simples
Ação de Graças
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ROTEIRO LITÚRGICO
7º Domingo da Páscoa - Cor Branca
Distribuição do papel caridade - 28 maio de 2017
Citações: At 1, 1-11 / Sl 46(47) / Ef 1,17-23 / Mt 28, 16-20
Lembretes para a equipe de liturgia:
 Neste domingo: Distribuição do Papel do Domingo da Caridade
Comentário Inicial: “O Domingo” (+simples)
Queridos irmãos e irmãs sejam todos bem vindos! ....
 Leitura das intenções e as outras intenções serão colocadas sobre o
altar.
Procissão de Entrada
 Entrada os ministros da Eucaristia, leitores e o Presidente da
Celebração (Pe....).
Ato Penitencial: Por conta do Padre
Glória: Por conta da Equipe de Canto
Liturgia da Palavra
Comentário: ...
Oração dos Fiéis: “O Domingo”
Pós Comunhão:
Canto: Consagração a Nossa Senhora.
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ROTEIRO LITÚRGICO
PENTECOSTES - Ano A – Cor vermelha
Domingo da Caridade – 4 de junho de 2017
Citações: At 2,1-11\ Sl 105 \ 1 Cor 1,12-3b-7.12-13 \ Jo 20,19-23
Lembrete:
 Prepara um local para colocar sete velas e o nome dos 7 dons do
Espírito Santo.
 Preparar local para colocar alimentos que entrarão no ofertório.
 Agradecer as pessoas que trouxeram as doações de alimentos para o
domingo da caridade.
Comentário Inicial:
Queridos irmãos e queridas irmãs sejam todos bem-vindos!
Leitura das Intenções especiais e outras intenções serão colocadas sobre
o altar.
Comentário do jornalzinho “O Domingo”.
Procissão de Entrada:
 Entrar com as 7 velas com os nomes dos 7 dons do Esp. Santo.
 Ministros da Eucaristia, Leitores e Presidente da Celebração.
Ato penitencial: Por conta do padre - Aspergir o povo lembrando o
Batismo.
Glória: Cantado
Liturgia da Palavra: Convidar a assembleia a assentar-se para ouvir a
Palavra de Deus. Introdução
Salmo: Cantar refrão: “ Louvai o Senhor porque ele é bom”.
Oração dos Fiéis: do “O Domingo”.
 Acrescentar uma oração para as pessoas que doaram alimentos
Ofertório:
 Juntamente com o Pão e o Vinho trazemos à mesa Eucarística a
cesta com os alimentos doados
Ação de Graças: Simples
Avisos.
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ROTEIRO LITÚRGICO
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano A – Cor branca
Domingo do Dízimo – 11 de junho de 2017
Ex 34,4b-6.8-9\Ct:Dn 3,52-56 \ 2 Cor 13,11-13 \ Jo 3,16-18
Lembrete:
 Lembrar ao povo a importância do dizimo e agradecer pelos que já
são dizimistas.
 Providenciar alguém que no final da Missa possa receber Inscrições
de Novos Dizimistas e avisar o povo no final da Missa.(Pegar as
fichas na pasta do material de liturgia).
 Eventuais outras iniciativas ver com equipe do dizimo da capela
Comentário Inicial:
Queridos irmãos e queridas irmãs sejam todos bem-vindos!
Leitura das Intenções especiais e outras intenções serão colocadas sobre
o altar.
Frisar que é o Domingo do Dizimo, dizer que vai entrar o Estandarte do
Dizimo.
Dizer que serão colocados no altar os dizimistas aniversariantes do mês
(ver na pasta dos materiais da liturgia)
Comentário do jornalzinho “O Domingo”.
Procissão de Entrada:
 Entrar com Estandarte do dizimo e com o ícone da SST.
 Ministros da Eucaristia, Leitores e Presidente da Celebração.
Ato penitencial: Por conta da equipe de liturgia
Glória: Cantado
Liturgia da Palavra:
Introdução do “O Domingo”.
Salmo
Oração dos Fiéis: do “O Domingo”.
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 Acrescentar uma oração para os dizimistas
Ofertório: Simples
Ação de Graças: Simples
Avisos.
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