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RITOS INICIAIS
1. ABERTURA SL 94 (95) 

(HL 3 p. 120) (Lit. VI Fx1)

Ó Senhor, salva os teus filhos 
e reúne os espalhados, para 
que te celebremos, nós em ti 
glorificados.

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. Igualmente 
demos glória ao Espírito de amor. 
Hoje e sempre, eternamente, can-
taremos seu louvor.

2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
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. Ao se revelar 
na Sinagoga de Nazaré como Mes-
sias, Jesus provocou adesões, mas 
também enfrentou resistências que o 

acompanharam até a cruz. Peçamos 
perdão por toda vez em que não fo-
mos fiéis seguidores de Jesus, dei-
xando de colaborar com sua obra e 
seu projeto de salvação.  

3. ATO PENITENCIAL

P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da ver-
dade e da graça, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer de 
nós o vosso povo santo, tende pieda-
de 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, 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): Concedei-nos, 
Senhor nosso Deus, adorar-vos de 
todo o coração, e amar todas as pes-
soas com verdadeira caridade. Por 
N.S.J.C. 
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

  Anim. A vocação 
profética e a plenitude do amor se 
encontram em Jesus. Ouçamos 
com atenção:  
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6. PRIMEIRA LEITURA
(Jr 1,4-5.17-19) 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
Nos dias de Josias, rei de Judá, 
4foi-me dirigida a palavra do Se-
nhor, dizendo: 5“Antes de formar-te 
no ventre materno, eu te conheci; 
antes de saíres do seio de tua mãe, 
eu te consagrei e te fiz profeta das 
nações. 17Vamos, põe a roupa e o 
cinto, levanta-te e comunica-lhes 
tudo que eu te mandar dizer: não 
tenhas medo, senão, eu te farei tre-
mer na presença deles. 18Com efei-
to, eu te transformarei hoje numa 
cidade fortificada, numa coluna de 
ferro, num muro de bronze contra 
todo o mundo, frente aos reis de 
Judá e seus príncipes, aos sacer-
dotes e ao povo da terra; 19eles fa-
rão guerra contra ti, mas não pre-
valecerão, porque eu estou contigo 
para defender-te”, diz o Senhor. 
- Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL SL 70(71) 
Cantando Salmos e Aclamações, 218 p

Minha boca anunciará todos 
os dias vossas graças incon-
táveis, ó Senhor.

1. Eu procuro meu refúgio em vós, 
Senhor, * que eu não seja enver-
gonhado para sempre! * Porque 
sois justo, defendei-me e libertai-
-me! * Escutai a minha voz, vinde 
salvar-me!

2. Sede uma rocha protetora para 
mim, * um abrigo bem seguro 
que me salve! * Porque sois a 
minha força e meu amparo, * o 
meu refúgio, proteção e segu-
rança! * Libertai-me, ó Deus, das 
mãos do ímpio.

3. Porque sois, ó Senhor Deus, mi-
nha esperança, * em vós confio, 
desde a minha juventude. * Sois 
meu apoio desde antes que eu 
nascesse, * desde o seio mater-
nal, o meu amparo.

4. Minha boca anunciará todos os dias 
* vossa justiça e vossas graças in-
contáveis. * Vós me ensinastes 
desde a minha juventude, * e até 
hoje canto as vossas maravilhas!

8. SEGUNDA LEITURA 
(1Cor 12, 31-13,13)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios
Irmãos: 31Aspirai aos dons mais ele-
vados. Eu vou ainda mostrar-vos um 
caminho incomparavelmente superior. 
1Se eu falasse todas as línguas, as dos 
homens e as dos anjos, mas não tives-
se caridade, eu seria como um bron-
ze que soa ou um címbalo que retine. 
2Se eu tivesse o dom da profecia, se 
conhecesse todos os mistérios e toda 
a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto 
de transportar montanhas, mas se não 
tivesse caridade, eu não seria nada. 3Se 
eu gastasse todos os meus bens para 
sustento dos pobres, se entregasse o 
meu corpo às chamas, mas não tivesse 
caridade, isso de nada me serviria. 4A 
caridade é paciente, é benigna; não é 
invejosa, não é vaidosa, não se enso-
berbece; 5não faz nada de inconvenien-
te, não é interesseira, não se encoleriza, 
não guarda rancor; 6não se alegra com 
a iniquidade, mas se regozija com a ver-
dade. 7Suporta tudo, crê tudo, espera 
tudo, desculpa tudo. 8A caridade não 
acabará nunca. As profecias desapa-
recerão, as línguas cessarão, a ciência 
desaparecerá. 9Com efeito, o nosso 
conhecimento é limitado e a nossa pro-
fecia é imperfeita. 10Mas, quando vier o 
que é perfeito, desaparecerá o que é 
imperfeito. 11Quando eu era criança, fa-
lava como criança, pensava como crian-
ça, raciocinava como criança. Quando 
me tornei adulto, rejeitei o que era pró-
prio de criança. 12Agora nós vemos num 
espelho, confusamente, mas, então, 
veremos face a face. Agora, conheço 
apenas de modo imperfeito, mas, então, 
conhecerei como sou conhecido. 13Atu-
almente permanecem estas três coisas: 
fé, esperança, caridade. Mas a maior 
delas é a caridade. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(HL3 p. 231) (Lit. XI Fx7)
Salmos e Aclamações, 218p.

 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. (2x)
Foi o Senhor, quem me mandou boas 
notícias anunciar; ao pobre, a quem está 
no cativeiro, libertação eu vou proclamar!

10. EVANGELHO 
(Lc 4,21-30)

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. Naquele tempo, estando Jesus 
na sinagoga, começou a dizer: 
21“Hoje se cumpriu esta passagem 
da Escritura que acabastes de ou-
vir”. 22Todos davam testemunho a 
seu respeito, admirados com as 
palavras cheias de encanto que 
saíam da sua boca. E diziam: “Não 
é este o filho de José?” 23Jesus, 
porém, disse: “Sem dúvida, vós 
me repetireis o provérbio: Médico, 
cura-te a ti mesmo. Faze também 
aqui, em tua terra, tudo o que ou-
vimos dizer que fizeste em Ca-
farnaum”. 24E acrescentou: “Em 
verdade eu vos digo que nenhum 
profeta é bem recebido em sua pá-
tria. 25De fato, eu vos digo: no tem-
po do profeta Elias, quando não 
choveu durante três anos e seis 
meses e houve grande fome em 
toda a região, havia muitas viúvas 
em Israel. 26No entanto, a nenhu-
ma delas foi enviado Elias, senão 
a uma viúva que vivia em Sarepta, 
na Sidônia. 27E no tempo do pro-
feta Eliseu, havia muitos leprosos 
em Israel. Contudo, nenhum deles 
foi curado, mas sim Naamã, o sí-
rio”. 28Quando ouviram estas pala-
vras de Jesus, todos na sinagoga 
ficaram furiosos. 29Levantaram-se 
e o expulsaram da cidade. Leva-
ram-no até ao alto do monte sobre 
o qual a cidade estava construída, 
com a intenção de lançá-lo no pre-
cipício. 30Jesus, porém, passando 
pelo meio deles, continuou o seu 
caminho. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / criador do céu e da terra,/ 
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebi-
do pelo poder do Espírito San-
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to; /nasceu da Virgem Maria;/ pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; 
/ressuscitou ao terceiro dia, / su-
biu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todo-pode-
roso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igre-
ja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos peca-
dos; / na ressurreição da carne; / 
na vida eterna. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, confiando na mise-
ricórdia divina, elevemos a Deus Pai 
as nossas súplicas, rezando juntos: 
T. Fortalecei-nos em vosso amor.  
1. Ó Pai, revigorai a Igreja em sua 

missão de ser um sinal inconfun-
dível da misericórdia de Deus. 

2. Ajudai-nos a praticar a justiça na 
verdade do amor. 

3. Fazei que nossas pastorais as-
sumam a missão libertadora que 
Jesus proclamou em Nazaré. 

4. Iluminai nossos governantes em 
sua tarefa de cuidar do bem públi-
co e amparar os desvalidos. 

5. Ajudai-nos a professar e testemu-
nhar nossa fé com ardor e alegria. 

(Outras intenções 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. * Ofertemos 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-
temos ao Senhor * nossa vida 
toda inteira, * o louvor da criação.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que le-
vando ao altar as alegrias e fadigas 
de cada dia, nos disponhamos a ofe-
recer um sacrifício aceito por Deus 
Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a gló-
ria do seu nome, para nosso bem 
e de toda santa Igreja.
P. Para vos servir, ó Deus, deposi-
tamos nossas oferendas em vos-
so altar; acolhei-as com bondade, 
a fim de que se tornem o sacra-
mento da nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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 Nosso Senhor Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-
dadeiro que sempre se oferece por 
nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agrade-
cendo com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas al-
turas! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre qui-
sestes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo V e no Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.

T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, ten-
do o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças no-
vamente e o entregou a seus discípu-
los, 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 PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste 
Pão, toda vez que se bebe des-
te Vinho, se recorda a paixão de 
Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Se-
nhor, sua ressurreição e ascensão; 
nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, 
este Vinho que nos salva e dá co-
ragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, 
o Espírito nos una num só corpo, 
pra sermos um só povo em seu 
amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
Caridade e a Odilo, que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!



4

3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se 
apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai 
força para construirmos juntos o vosso 
reino que também é nosso. 
CP ou  CC. Por Cristo, 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO
Cânt. Zac Lc. 1,46-55) (Melodia 
CD XI fx3) 

Hoje aqui se cumpriu a Escri-
tura, * as palavras de Deus se 
cumpriram, * as palavras que o 
Cristo anunciou, * as palavras 
que todos ouviram!

1. Bendito o Deus de Israel, * que a 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): Renovados 
pelo sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, que 
este alimento da salvação eterna 
nos faça progredir na verdadeira 
fé. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário 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 infun-
de em nós coragem e ardor mis-
sionário, / para testemunharmos 
a todos / 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 
(Tempo Comum V: MR – Paulus, 
526 p.)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e der-
rame sobre vós as suas bênçãos.

T. Amém.

LEITURAS DA SEMANA:
l 2ª-: 2Sm 15, 13-14.30; 16,5-13ª; Sl 3,2-3. 4-5. 6-7 (R/. 7b); Mc 5,1-20 
l 3ª-: Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23 (24),7. 8. 9. 10 (R/. 10b); Lc 2,22-40 mais breve: 2,22-32 
l 4ª-: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31(32),1-2.5.6.7 (R/. cf. 5c); Mc 6,1-6
l 5ª-: 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt.: 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd (R/. 12b); Mc 6,7-13
l 6ª-: Eclo 47,2-13; Sl 17(18), 31.47 e 50.51 (R/. cf. 47b); Mc 6,14-29
l Sáb.-: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119), 9.10.11.12.13.14 (R/. 12b); Mc 6,30-34
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P. Torne os vossos corações aten-
tos à sua palavra, a fim de que 
transbordeis de alegria divina.
T. Amém.
P. Que ele disponha em sua paz vos-
sos atos e vossos dias, atenda sem-
pre às vossas preces e vos conduza 
à vida eterna.
T. Amém.
P. Assim, abraçando o bem e a jus-
tiça, possais correr sempre pelo ca-
minho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos coerdeiros dos santos.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e que o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL (CO 360)
1. Quando o Espírito de Deus so-
prou o mundo inteiro se iluminou, 
a esperança na terra brotou e um 
povo novo deu-se as mãos e cami-
nhou.

Lutar e crer, vencer a dor, lou-
var ao Criador. Justiça e paz 
hão de reinar. E viva o amor.

2. Quando Jesus a terra visitou, a 
Boa Nova da justiça anunciou, o 
cego viu, o surdo escutou, e os 
oprimidos das correntes libertou.

3. Nosso poder esta na união o 
mundo novo vem de Deus e dos 
irmãos * vamos lutando contra a 
divisão e preparando a festa da 
libertação.

4. Cidade e campo se transforma-
rão jovens unidos na esperança 
gritarão * a força nova é o poder 
do amor nossa fraqueza é força 
em Deus libertador.


