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Amanhã é festa de São Paulo 
apóstolo, PADROEIRO DA 

AQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA SL 94(95)

 (HL3 p.120) (CD VI Fx1)
Canto novo ao Senhor que é 
Deus * canta, agora, ó terra 
inteira! * No seu santo templo 
brilham * majestade e beleza.

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 joe-
lhos adoremos 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 de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

  Anim. Lucas, com 
suas pesquisas acuradas, mostra 

como Jesus  se proclamou Messias 
e anunciou a boa notícia da liber-
tação para todos os que sofrem as 
consequências do mal e da injusti-
ça ou são delimitados por prisões 
interiores e sofrimentos que afligem 
a alma. 

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com con-
fiança a misericórdia do Pai. 

(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha compai-

xão de nós, perdoe os nossos pecados 
e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

KYRIE
P. Senhor, Tende piedade de nós!
T. Senhor, Tende piedade de nós!
P. Cristo, Tende piedade de nós!
T. Cristo, Tende piedade de nós!
P. Senhor, Tende piedade de nós!
T. Senhor, Tende piedade de nós!

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 louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. 
/ Vós que estais à direita do Pai, tende 
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 to-
do-poderoso, dirigi a nossa vida segun-
do o vosso amor, para que possamos, 
em nome do vosso Filho, frutificar em 
boas obras. Por N.S.J.C.
T. Amém.
 
LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. A identidade 
messiânica que Jesus revelou na 
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Sinagoga de Nazaré define toda a 
sua obra e seu projeto de salvação. 
Ouçamos com atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
Leitura do Livro de Neemias 
Naqueles dias, 2o sacerdote Esdras 
apresentou a Lei diante da assembleia 
de homens, de mulheres e de todos os 
que eram capazes de compreender. 
Era o primeiro dia do sétimo mês. 3As-
sim, na praça que fica defronte da porta 
das águas, Esdras fez a leitura do livro, 
desde o amanhecer até o meio-dia, na 
presença dos homens, das mulheres e 
de todos os que eram capazes de com-
preender. E todo o povo escutava com 
atenção a leitura do livro da Lei. 4Es-
dras, o escriba, estava de pé sobre um 
estrado de madeira, erguido para esse 
fim. 5Estando num lugar mais alto, ele 
abriu o livro à vista de todo o povo. E, 
quando o abriu, todo o povo ficou de 
pé. 6Esdras bendisse o Senhor, o gran-
de Deus, e todo o povo respondeu, 
levantando as mãos: “Amém! Amém!” 
Depois inclinaram-se e prostraram-
-se diante do Senhor, com o rosto em 
terra. 8E leram clara e distintamente o 
livro da Lei de Deus e explicaram seu 
sentido, de maneira que se pudesse 
compreender a leitura. 9O governador 
Neemias e Esdras, sacerdote e escri-
ba, e os levitas que instruíam o povo, 
disseram a todos: “Este é um dia con-
sagrado ao Senhor, vosso Deus! Não 
fiqueis tristes nem choreis”, pois todo 
o povo chorava ao ouvir as palavras da 
Lei. 10E Neemias disse-lhes: “Ide para 
vossas casas e comei carnes gordas, 
tomai bebidas doces e reparti com 
aqueles que nada prepararam, pois 
este dia é santo para o nosso Senhor. 
Não fiqueis tristes, porque a alegria do 
Senhor será a vossa força”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 18(19) 19)
(Cantando Salmos e Aclamações p.217)

Vossas palavras, Senhor, são 
espírito e vida! (bis)

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, * 
Conforto para a alma! * O teste-
munho do Senhor é fiel, * sabe-
doria dos humildes.

2. Os preceitos do Senhor são pre-
cisos, * alegria ao coração. * O 

mandamento do Senhor é bri-
lhante, * para os olhos é uma luz.

3. É puro o temor do Senhor, * imu-
tável para sempre. * Os julga-
mentos do Senhor são corretos 
* e justos igualmente.

4. Que vos agrade o cantar dos meus 
lábios * e a voz da minha alma; 
que ela chegue até vós, ó Senhor, 
* meu Rochedo e Redentor!

8. SEGUNDA LEITURA
 (1Cor 12,12-30)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 12Como o corpo é um, em-
bora tenha muitos membros, e como 
todos os membros do corpo, embora 
sejam muitos, formam um só corpo, 
assim também acontece com Cris-
to. 13De fato, todos nós, judeus ou 
gregos, escravos ou livres, fomos 
batizados num único Espírito, para 
formarmos um único corpo, e todos 
nós bebemos de um único Espírito. 
14Com efeito, o corpo não é feito de 
um membro apenas, mas de muitos 
membros. 15Se o pé disser: “eu não 
sou mão, portanto não pertenço ao 
corpo”, nem por isso deixa de per-
tencer ao corpo. 16Se o ouvido disser: 
“Eu não sou olho, portanto não per-
tenço ao corpo”, nem por isso deixa 
de pertencer ao corpo. 17Se o corpo 
todo fosse olho, onde estaria o ou-
vido? Se o corpo todo fosse ouvido, 
onde estaria o olfato? 18De fato, Deus 
dispôs os membros e cada um deles 
como quis. 19Se houvesse apenas 
um membro, onde estaria o corpo? 
20Há muitos membros e, no entan-
to, um só corpo. 21O olho não pode, 
pois, dizer à mão “Não preciso de ti”. 
Nem a cabeça pode dizer aos pés: 
“Não preciso de vós”. 22Antes, pelo 
contrário, os membros do corpo que 
parecem ser mais fracos são muito 
mais necessários do que se pensa. 
23Também os membros que se consi-
deram menos honrosos, a estes nós 
cercamos com mais honra, e os que 
temos por menos decentes, nós os 
tratamos com mais decência. 24Os 
que nós consideramos decentes não 
precisamos de cuidado especial. Mas 
Deus, quando formou o corpo, deu 
maior atenção e cuidado ao que nele 

é tido como menos honroso, 25para 
que não haja divisão no corpo e, as-
sim, os membros zelem igualmente 
uns pelos outros. 26Se um membro 
sofre, todos os membros sofrem com 
ele. 27Vós, todos juntos, sois o cor-
po de Cristo e, individualmente, sois 
membros desse corpo. 28E, na Igreja, 
Deus colocou, em primeiro lugar, os 
apóstolos; em segundo lugar, os pro-
fetas; em terceiro lugar, os que têm o 
dom e a missão de ensinar; depois, 
outras pessoas com dons diversos, 
a saber: dom de milagres, dom de 
curas, dom para as obras de mise-
ricórdia, dom de governo e direção, 
dom de línguas. 29Acaso todos são 
apóstolos? Todos são profetas? To-
dos ensinam? Todos realizam mila-
gres? 30Todos têm o dom das curas? 
Todos falam línguas? Todos interpre-
tam? -Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Cantando Salmos e Aclamações, 217p.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Foi o Senhor quem me mandou 
boas notícias anunciar; ao po-
bre, a quem está no cativeiro, 
libertação eu vou proclamar!

10. EVANGELHO
(Lc 1,1-4;4,14-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 
T. Glória a vós, Senhor.
P. 1Muitas pessoas já tentaram es-
crever a história dos acontecimen-
tos que se realizaram entre nós, 
2como nos foram transmitidos por 
aqueles que, desde o princípio, fo-
ram testemunhas oculares e minis-
tros da palavra. 3Assim sendo, após 
fazer um estudo cuidadoso de tudo 
o que aconteceu desde o princípio, 
também eu decidi escrever de modo 
ordenado para ti, excelentíssimo Te-
ófilo. 4Deste modo, poderás verificar 
a solidez dos ensinamentos que re-
cebeste. Naquele tempo, 4,14Jesus 
voltou para a Galileia, com a força 
do Espírito, e sua fama espalhou-se 
por toda a redondeza. 15Ele ensina-
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va nas suas sinagogas e todos o elo-
giavam. 16E veio à cidade de Naza-
ré, onde se tinha criado. Conforme 
seu costume, entrou na sinagoga no 
sábado, e levantou-se para fazer a 
leitura. 17Deram-lhe o livro do profeta 
Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou 
a passagem em que está escrito: 
18“O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque ele me consagrou com 
a unção para anunciar a Boa-nova 
aos pobres; enviou-me para procla-
mar a libertação aos cativos e aos 
cegos a recuperação da vista; para 
libertar os oprimidos 19e para procla-
mar um ano da graça do Senhor”. 
20Depois fechou o livro, entregou-o 
ao ajudante, e sentou-se. Todos os 
que estavam na sinagoga tinham os 
olhos fixos nele. 21Então começou 
a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu esta 
passagem da Escritura que acabas-
tes de ouvir”.- 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 invi-
síveis. / Creio em um só Senhor, Je-
sus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, 
/ nascido do Pai antes de todos os 
séculos: / Deus de Deus, / luz da luz, / 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
/ gerado, não criado, / consubstancial 
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 sep-
ultado. / 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 glorificado: 
/ ele que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e apos-
tólica. / Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida do 
mundo que há de vir. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus 
Pai que nos ajude a seguir Jesus e 
nos engajar na obra que ele procla-
mou em Nazaré. Rezemos juntos: 
T. Fazei de nós sinais da miseri-
córdia de Deus!
1. Ó Pai, que a Santa Igreja teste-

munhe a misericórdia de Deus 
a todos os povos. 

2. Que os governantes sejam res-
ponsáveis e coíbam a corrupção. 

3. Que as novas gerações rejeitem 
os velhos hábitos da corrupção. 

4. Que as comunidades cristãs se 
renovem e vivam a Boa-Notícia 
da salvação.

5. Que a fé, renovada e fortalecida, seja 
nossa convicção e maior alegria. 

(Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 

por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(Lit VI Fx 4)

De mãos estendidas, oferta-
mos, * o que de graça recebe-
mos. (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, * ofer-
tamos 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. Ó Deus, acolhei com bondade as 
oferendas que vos apresentamos 
para que sejam santificadas e nos 

tragam a salvação. Por Cristo, nos-
so Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Pref. dos domingos do Tempo 
Comum, IV: MR – Paulus, 430 p.)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
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. Nascendo na condição hu-
mana, renovou inteiramente a hu-
manidade. Sofrendo a paixão, apa-
gou nossos pecados. Ressurgindo 
glorioso da morte, trouxe-nos a vida 
eterna. Subindo, triunfante ao céu, 
abriu-nos as portas da eternidade. 
E, enquanto esperamos a plenitude 
de vosso Reino, com os anjos e to-
dos os santos, nos vos aclamamos, 
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  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 discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DER-
RAMADO POR VÓS E POR TO-
DOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
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Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença 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 vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança 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 vos-
sos filhos!
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

18. CANTO DE COMUNHÃO
(Lit. XI Fx.3)

O Espírito está sobre mim, * 
O Espírito a mim consagrou, * 
Boa Nova aos cativos levar, * a 
seus pobres pregar me enviou!

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.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Concedei-
-nos, Deus todo-poderoso, que, ten-
do recebido a graça de uma nova 
vida, sempre nos gloriemos dos vos-
sos dons. Por Cristo, nosso Senhor.
 T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
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de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

(Tempo Comum V: MR – Paulus, p. 526)

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

da alvorada? Novos horizon-
tes descobrir no amanhe-
cer? Por ninguém esperes na 
aventura de voar. Liberdade, 
sim, é a razão que enfim, faz 
o teu viver.
Só a ave solitária voa, al-
cança o infinito, mergulhan-
do no eterno, toma a cor e a 
luz do céu. Da quietude ne-
cessária nasce o canto mais 
bonito. E por isso, não, não 
te prendas, não, no teu voo 
para Deus.

LEITURAS DA SEMANA:

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

AMANHÃ FESTEJAMOS 
SÃO PAULO APÓSTOLO, 

O PADROEIRO DA NOSSA 
ARQUIDIOCESE. HAVERÁ 

MISSA NA SÉ ÀS 09 HORAS 

E NA SUA COMUNIDADE 
NOS HORÁRIOS 

DEFINIDOS.

l  2ª-: Conversão de S.Paulo* Ap, festa. At 22,3-16 ou At 9,1-22 ; Sl 116 (117),1.2 (R/. Mc 16,15); Mc 16,15-18 
l  3ª-: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (R/. 3); Lc 10,1-9 

l  4ª-: 2Sm 7,4-17; Sl 88(89),4-5. 27-28. 29-30 (R/. 29a); Mc 4,1-20 

l  5ª- .: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132),1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R/. Lc 1,32b); Mc 4,21-25 

l  6ª-: 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Sl 50(51),3-4. 5-6a. 6bc-7. 10-11 (R/. cf 3a); Mc 4, 26-34 

l  Sáb.-: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50 (51), 2-13.14-15.16-17 (R/. 12a); Mc 4,35-41 l  4º DTC Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71),1-2. 
3-4a. 5-6ab. 15ab. 17 (R/. cf. 15ab); 1Cor 12,31 – 13,13 ou (mais breve): 1Cor 13,4-13; Lc 4,21-30


