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RITOS INICIAIS
1. ABERTURA 

(Sl 94(95) (HL3 p.120)
(CD Lit.VI Fx. 1)

Toda a terra te adore, ó Se-
nhor do universo, os louvores 
do teu nome cante o povo em 
seus versos.

1. Venham todos, com alegria, acla-
mar nosso Senhor, caminhando 
ao seu encontro, proclamando 
seu louvor. Ele é o rei dos reis e 
dos deuses o Maior.

2. Tudo é dele: abismos montes mar 
e terra ele formou. De joelhos ado-
remos este Deus que nos criou, 
pois nós somos seu rebanho e ele 
é nosso pastor.

3. Ninguém feche o coração, escu-
temos sua voz. Não sejamos tão 
ingratos, tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que ele tem guar-
dado para nós.

4. Glória ao Pai que nos acolhe e 
a seu Filho Salvador. Igualmen-
te demos glória ao Espírito de 
amor. Hoje e sempre, eterna-
mente, cantaremos seu louvor.

2. SAUDAÇÃO INICIAL
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim. Nas bodas de Caná Je-
sus mostrou a misericórdia de Deus 
e antecipou seus sinais na terra, em 
configuração ao que ele chamou de 

Reino do Céu. O papel de Maria, 
como intercessora e promotora do 
amor acompanha a missão da Igre-
ja em toda a sua jornada através do 
tempo e da história. . 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, em Jesus Cris-
to, o justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimen-
to para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho que 
leva ao Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, tende piedade de 
nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois a vida que reno-
va o mundo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-

paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

4. GLÓRIA 
(preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. 
/ nós vos louvamos, nós vos ben-
dizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, ten-
de piedade de nós. / Só vós sois 
o Santo, só vós, o Senhor, / só 
vós o Altíssimo, Jesus Cristo, / 
com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eterno e 
todo-poderoso, que governais o céu e 
a terra, escutai com bondade as preces 
do vosso povo e dai ao nosso tempo a 
vossa paz. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. Jesus 
transformou água em vinho 
para mostrar que estava che-
gando a hora da salvação, que 
culmina quando a sétima talha 
recolhe seu sangue derramado 
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na cruz, doado definitivamente 
para nossa redenção.  

6. PRIMEIRA LEITURA (IS 62,1-5)
Leitura do Livro do Profeta Isaías 

1Por amor de Sião não me cala-
rei, por amor de Jerusalém não 
descansarei, enquanto não sur-
gir nela, como um luzeiro, a jus-
tiça e não se acender nela, como 
uma tocha, a salvação. 2As na-
ções verão a tua justiça, todos os 
reis verão a tua glória; serás cha-
mada com um nome novo, que a 
boca do Senhor há de designar. 
3E serás uma coroa de glória na 
mão do Senhor, um diadema real 
nas mãos de teu Deus. 4Não mais 
te chamarão Abandonada, e tua 
terra não mais será chamada De-
serta; teu nome será Minha Pre-
dileta e tua terra será a Bem-Ca-
sada, pois o Senhor agradou-se 
de ti e tua terra será desposada. 
5Assim como o jovem desposa 
a donzela, assim teus filhos te 
desposam; e como a noiva é a 
alegria do noivo, assim também 
tu és a alegria de teu Deus.- Pa-
lavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 95(96) 

Cantando Salmos e Aclamações p, 216
Cantai ao Senhor Deus um 
canto novo, manifestai os seus 
prodígios entre os povos.

1. Cantai ao Senhor Deus um canto 
novo, cantai ao Senhor Deus, ó 
terra inteira! /: Cantai e bendizei 
seu santo nome! :/

2. Dia após dia anunciai sua salva-
ção, manifestai a sua glória entre 
as nações, /: e entre os povos do 
universo seus prodígios! :/

3. Ó famílias das nações, dai ao Se-
nhor, ó nações, dai ao Senhor po-
der e glória, dai-lhe a glória que é 
devida ao seu nome! Oferecei um 
sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santida-
de, terra inteira, estremecei dian-
te dele! Publicai entre as nações: 
“Reina o Senhor!” Pois os povos 
ele julga com justiça.

8. SEGUNDA LEITURA (1COR 12,4-11)
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 4Há diversidade de dons, 
mas um mesmo é o Espírito. 5Há 
diversidade de ministérios, mas 
um mesmo é o Senhor. 6Há dife-
rentes atividades, mas um mesmo 
Deus que realiza todas as coisas 
em todos. 7A cada um é dada a 
manifestação do Espírito em vista 
do bem comum. 8A um é dada pelo 
Espírito a palavra da sabedoria. A 
outro, a palavra da ciência segundo 
o mesmo Espírito. 9A outro, a fé no 
mesmo Espírito. A outro, o dom de 
curas no mesmo Espírito. 10A outro, 
o poder de fazer milagres. A outro, 
profecia. A outro, discernimento de 
espíritos. A outro, falar línguas es-
tranhas. A outro, interpretação de 
línguas. 11Todas estas coisas as 
realiza um e o mesmo Espírito, que 
distribui a cada um conforme quer. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Cantando Salmos e Aclamações, 
216p

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor Deus nos chamou, por 
meio do Evangelho, a fim de al-
cançarmos a glória de Cristo!

10. EVANGELHO (JO 2, 1-11)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1houve um ca-
samento em Caná da Galileia. A 
mãe de Jesus estava presente. 
2Também Jesus e seus discípulos 
tinham sido convidados para o ca-
samento. 3Como o vinho veio a fal-
tar, a mãe de Jesus lhe disse: “Eles 
não têm mais vinho”. 4Jesus res-
pondeu-lhe: “Mulher, por que dizes 
isto a mim? Minha hora ainda não 
chegou”. 5Sua mãe disse aos que 
estavam servindo: “Fazei o que ele 
vos disser”. 6Estavam seis talhas 
de pedra colocadas aí para a pu-
rificação que os judeus costumam 
fazer. Em cada uma delas cabiam 

mais ou menos cem litros. 7Jesus 
disse aos que estavam servindo: 
“Enchei as talhas de água”. Enche-
ram-nas até a boca. 8Jesus disse: 
“Agora tirai e levai ao mestre-sa-
la”. E eles levaram. 9O mestre-sala 
experimentou a água, que se tinha 
transformado em vinho. Ele não sa-
bia de onde vinha, mas os que es-
tavam servindo sabiam, pois eram 
eles que tinham tirado a água. 10O 
mestre-sala chamou então o noivo 
e lhe disse: “Todo mundo serve pri-
meiro o vinho melhor e, quando os 
convidados já estão embriagados, 
serve o vinho menos bom. Mas tu 
guardaste o vinho melhor até ago-
ra!” 11Este foi o início dos sinais de 
Jesus. Ele o realizou em Caná da 
Galileia e manifestou a sua glória, e 
seus discípulos creram nele. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, / Criador do céu e da 
terra; de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, / Filho Unigênito de 
Deus, / nascido do Pai antes de todos 
os séculos: / Deus de Deus, / luz da 
luz, / Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro, / gerado, não criado, / con-
substancial ao Pai. / Por Ele todas 
as coisas foram feitas. / E por nós, 
homens, e para nossa salvação, / 
desceu dos céus:

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, / no 
seio da virgem Maria, / e se fez homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado 
/ sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e 
subiu aos céus, / onde está sentado 
à direita do Pai. / E de novo há de 
vir, em sua glória, / para julgar os 
vivos e os mortos; / e o seu reino 
não terá fim. / Creio no Espírito 
Santo, / Senhor que dá a vida, / e 
procede do Pai e do Filho; / e com 
o Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: / ele que falou pelos profe-
tas. / Creio na Igreja, /una, santa, 
católica e apostólica. / Professo 
um só batismo / para remissão dos 
pecados. / E espero a ressurreição 
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dos mortos / e a vida do mundo que 
há de vir. 
T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, a tomada de 
consciência do amor misericordio-
so, gratuito e infinito de Deus faz 
parte da experiência religiosa mais 
profunda. Elevemos ao Pai nossas 
preces, agradecendo pelo vinho de 
Caná, anúncio da misericórdia que 
brota do mistério pascal e culmina 
na Eucaristia.  Rezemos juntos:  
T. Inebriai-nos com o vinho da sal-
vação! 
1. Ó Pai, que a Santa Igreja, por 

meio da iniciação cristã, atraia a 
todos ao banquete da salvação. 

2. Que aqueles cuja vida definha 
por falta de alimento espiritual 
comam e bebam do banquete de 
Cristo. 

3. Que o mundo marcado pela po-
breza e sofrimento participe do 
banquete da igualdade. 

4. Que os doentes e abandonados 
sejam acolhidos e tratados com 
solidariedade e afeto. 

5. Que as famílias vítimas do radi-
calismo e da intolerância encon-
trem o consolo do amor e a justi-
ça reparadora. 

(Outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD VI fx 4 CO 703)

De mãos estendidas, ofertamos, * 
o que de graça recebemos. (bis)

1. A natureza tão bela, * que é lou-
vor, que é serviço. * O sol que 
ilumina as trevas, * transforman-
do-as em luz. * O dia que nos 
traz o pão, * e a noite que nos dá 
repouso. * Ofertamos ao Senhor, 
* o louvor da criação.

2. Nossa vida toda inteira * oferta-
mos ao Senhor, * como prova de 
amizade, * como prova de amor. 
* Com o vinho e com o pão, * 
ofertamos ao Senhor * nossa 

vida toda inteira, * o louvor da 
criação.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça 
de participar constantemente da 
Eucaristia, pois todas as vezes que 
celebramos este sacrifício, torna-se 
presente a nossa redenção. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio próprio, MR - Paulus, 
477p)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele é a vossa Palavra viva, 
pela qual tudo criastes. Ele é o nos-
so Salvador e Redentor, verdadeiro 
homem, concebido do Espírito San-
to e nascido da Virgem Maria. Ele, 
para cumprir a vossa vontade e reu-
nir um povo santo em vosso louvor, 
estendeu os braços na hora da sua 
paixão, a fim de vencer a morte e 
manifestar a ressurreição. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza 
e os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós asso-
ciar-nos a seus louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!

Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Je-
sus!
CC. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Filho, 
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da 
vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa pre-
sença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo mun-
do inteiro: que ela cresça na carida-
de, com o Papa Francisco, com o 
nosso bispo Odilo e todos os minis-
tros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
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3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

17. RITO DA COMUNHÃO
P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:

T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz.” Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende pieda-

de de nós. / Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO 
(Cântico de Zacarias Lc1,67ss) ( CD Lit. XI fx3)

Foi assim em Caná, foi assim * 
que os sinais de Jesus começa-
ram, * sua glória se manifestou * 
e os discípulos acreditaram. 

1. Bendito o Deus de Israel, * que seu 
povo visitou e deu-nos libertação, 
* enviando um salvador, da casa 
do rei * Davi, seu ungido servidor.

2. Cumpriu-se a voz dos profetas, * 
desde os tempos mais antigos, * 
quis libertar o seu povo * do poder 
dos inimigos, * lembrando-se da 
aliança * de Abraão e dos antigos.

3. Fez a seu povo a promessa * de 
viver na liberdade, * sem medos 
e sem pavores * dos que agem 
com maldade * e sempre a ele 
servir, * na justiça e santidade.

4. É ele o Sol do oriente * que nos 
veio visitar. * Da morte da escu-
ridão * vem a todos libertar. * A 
nós seu povo remido, * para a 
paz faz caminhar.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Penetrai-
-nos, ó Deus, com o vosso Espírito 
de caridade, para que vivam uni-
dos no vosso amor os que alimen-
tais com o mesmo pão. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.
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20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos 
a acolher a Palavra de Deus / e 
abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho. / Conduze-nos ao en-
contro com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e infunde 
em nós coragem e ardor missio-
nário, / para testemunharmos a to-
dos / que Deus habita esta Cidade 
imensa /e tem amor pelo seu povo! 
/Intercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

(T. Comum V: MR – Paulus, 526 p.)

22. CANTO FINAL (CO 1396) 
1. Livre ser tu queres, * ver a luz da 

alvorada? * Novos horizontes  * 
descobrir no amanhecer? * Por 
ninguém esperes  * na aventura 
de voar. * Liberdade, sim, * é a 
razão que enfim, * faz o teu viver.
Só a ave solitária  * voa, alcança 
o infinito, * mergulhando no eter-
no, * toma a cor e a luz do céu. * 
Da quietude necessária  * nasce 
o canto mais bonito. * E, por isso 
não, *  não te prendas, não, * no 
teu voo para Deus.

2. Pode um fio dourado  * te prender, 
como a corrente, * se em ti, nas 
coisas, *  tu fixares a raiz... * Só o 
despojado, * peregrino e aprendiz, 
* em seu nada ser, * pode o tudo ter 
e cantar feliz. 
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63c); 1Cor 12,12-30 ou (mais breve): 1Cor 12-14.27; Lc 1,1-4; 4,14-21 (Jesus em Nazaré).

CANTOS: Hinário Litúrgico HL3 
CD Lit. XI Paulus - Cantos e Orações (CO) Vozes

NO DIA 25 DE JANEIRO FESTEJAMOS 

SÃO PAULO APÓSTOLO, O PADROEIRO DA 

NOSSA ARQUIDIOCESE. HAVERÁ MISSA NA 

SÉ ÀS 09 HORAS E NA SUA COMUNIDADE 

NOS HORÁRIOS DEFINIDOS.


