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RITOS INICIAIS
1. ABERTURA SL 95(94)

(HL3, p.120 LiT. VI Fx.1) 
Vão entrando e de joelhos, ao 
Senhor nós adoremos, pois 
é ele o nosso Criador, nosso 
Deus e somos dele.

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.
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. Somos chama-
dos a mergulhar nas águas mais 
profundas da fé que age no amor. 
Assim nos preparamos para iniciar 
o Tempo da Quaresma, na próxima 
quarta-feira, na certeza de que os 

quarenta dias de penitência que 
antecedem a Páscoa purificam 
nossos corações e unificam nosso 
olhar na fé.  
 

3. ATO PENITENCIAL
P. O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a mise-
ricórdia 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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados 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 louvamos, nós vos ben-
dizemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / 
Vós que tirais o pecado do mun-
do, tende piedade 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): Velai, ó Deus, 
sobre a vossa família, com incan-
sável amor; e, como só confiamos 
na vossa graça, guardai-nos sob a 
vossa proteção. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. A vocação dos Após-
tolos os levou para as águas mais 
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profundas da evangelização. Ouça-
mos com atenção: 

6. PRIMEIRA LEITURA 
(Is 6,1-2a.3-8)
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
1No ano da morte do Ozias, vi o 
Senhor sentado num trono de gran-
de altura; o seu manto estendia-se 
pelo templo. 2Havia serafins de pé a 
seu lado; cada um tinha seis asas. 
3Eles exclamavam uns para os ou-
tros: “Santo, santo, santo é o Se-
nhor dos exércitos; toda a terra está 
repleta de sua glória”. 4Ao clamor 
dessas vozes, começaram a tremer 
as portas em seus gonzos e o tem-
plo encheu-se de fumaça. 5Disse 
eu então: “Ai de mim, estou perdi-
do! Sou apenas um homem de lá-
bios impuros, mas eu vi com meus 
olhos o rei, o Senhor dos exércitos”. 
6Nisto, um dos serafins voou para 
mim, tendo na mão uma brasa, que 
retirara do altar com uma tenaz, 7e 
tocou minha boca, dizendo: “Assim 
que isto tocou teus lábios, desapa-
receu tua culpa, e teu pecado está 
perdoado”. 8Ouvi a voz do Senhor 
que dizia: “Quem enviarei? Quem 
irá por nós?” Eu respondi: “Aqui es-
tou! Envia-me”.- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
137(138) 
(HL3, p. 168,169) (Lit. XI Fx6)
Cantando Salmos e Aclamações, 219 p.

Vou cantar-vos, ante os anjos, 
ó Senhor, e ante o vosso tem-
plo vou prostrar-me.

1. Ó Senhor, de coração eu vos 
dou graças, * porque ouvistes as 
palavras dos meus lábios. * Pe-
rante os vossos anjos vou can-
tar-vos * e ante o vosso templo 
vou prostrar-me.

2. Eu agradeço vosso amor, vossa 
verdade, * porque fizestes muito 
mais que prometestes; * naquele 
dia em que gritei, vós me escu-
tastes * e aumentastes o vigor da 
minha alma.

3. Os reis de toda a terra hão de louvar-
-vos, * quando ouvirem, ó Senhor, 
vossa promessa. * Hão de cantar 
vossos caminhos e dirão: * “como a 
glória do Senhor é grandiosa.”

4. Estendereis o vosso braço em 
meu auxílio * e havereis de me 
salvar com vossa destra. * Com-
pletai em mim a obra começada; 
* ó Senhor, vossa bondade é para 
sempre! * Eu vos peço; não deixeis 
inacabada * esta obra que fizeram 
vossas mãos!

8. SEGUNDA LEITURA
(1Cor 15, 1-11) 
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
1Quero lembrar-vos, irmãos, o evan-
gelho que vos preguei e que rece-
bestes, e no qual estais firmes. 2Por 
ele sois salvos, se o estais guardan-
do tal e qual ele vos foi pregado por 
mim. De outro modo teríeis abraçado 
a fé em vão. 3Com efeito, transmiti-
-vos em primeiro lugar, aquilo que 
eu mesmo tinha recebido, a saber: 
que Cristo morreu por nossos pe-
cados, segundo as Escrituras; 4que 
foi sepultado; que, ao terceiro dia, 
ressuscitou, segundo as Escrituras; 
5e que apareceu a Cefas e, depois, 
aos Doze. 6Mais tarde, apareceu a 
mais de quinhentos irmãos, de uma 
vez. Destes, a maioria ainda vive e 
alguns já morreram. 7Depois, apare-
ceu a Tiago e, depois, apareceu aos 
apóstolos todos juntos. 8Por último, 
apareceu também a mim, como a 
um abortivo. 9Na verdade, eu sou o 
menor dos apóstolos, nem mereço 
o nome de apóstolo, porque perse-
gui a Igreja de Deus. 10É pela graça 
de Deus que eu sou o que sou. Sua 
graça para comigo não foi estéril: a 
prova é que tenho trabalhado mais 
do que os outros apóstolos – não 
propriamente eu, mas a graça de 
Deus comigo. 11É isso, em resumo, o 
que eu e eles temos pregado e é isso 
o que crestes. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Cantando Salmos e Aclamações, 219 p.

Aleluia, aleluia, aleluia.
Vinde após mim! O Senhor lhes falou, 
* e vos farei pescadores de homens!

10. EVANGELHO 
(Lc 5,1-11)
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: 1Jesus estava 
na margem do lago de Genesaré, 
e a multidão apertava-se ao seu re-
dor para ouvir a palavra de Deus. 
2Jesus viu duas barcas paradas na 
margem do lago. Os pescadores 
haviam desembarcado e lavavam 
as redes. 3Subindo numa das bar-
cas, que era de Simão, pediu que 
se afastasse um pouco da margem. 
Depois sentou-se e, da barca, en-
sinava as multidões. 4Quando aca-
bou de falar, disse a Simão: “Avan-
ça para águas mais profundas, e 
lançai vossas redes para a pesca”. 
5Simão respondeu: “Mestre, nós 
trabalhamos a noite inteira e nada 
pescamos. Mas, em atenção à tua 
palavra, vou lançar as redes”. 6As-
sim fizeram, e apanharam tamanha 
quantidade de peixes que as redes 
se rompiam. 7Então fizeram sinal 
aos companheiros da outra barca, 
para que viessem ajudá-los. Eles 
vieram, e encheram as duas bar-
cas, a ponto de quase afundarem. 
8Ao ver aquilo, Simão Pedro ati-
rou-se aos pés de Jesus, dizendo: 
“Senhor, afasta-te de mim, porque 
sou um pecador!” 9É que o espanto 
se apoderara de Simão e de todos 
os seus companheiros, por causa 
da pesca que acabavam de fazer. 
10Tiago e João, filhos de Zebedeu, 
que eram sócios de Simão, tam-
bém ficaram espantados. Jesus, 
porém, disse a Simão: “Não tenhas 
medo! De hoje em diante tu serás 
pescador de homens”. 11Então le-
varam as barcas para a margem, 
deixaram tudo e seguiram a Jesus. 

- Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-podero-
so / criador do céu e da terra,/ e 
em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; /
nasceu da Virgem Maria;/ padeceu 
sob Pôncio Pilatos, / foi crucifica-
do, morto e sepultado. / Desceu à 
mansão dos mortos; /ressuscitou 
ao terceiro dia, / subiu aos céus; / 
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está sentado à direita de Deus Pai 
todo-poderoso, / donde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no Espírito Santo; / na San-
ta Igreja Católica; / na comunhão 
dos santos; / na remissão dos pe-
cados; / na ressurreição da carne; / 
na vida eterna. T. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao 
Pai que nos conceda forças para 
avançar rumo às águas mais pro-
fundas da fé e da prática sincera da 
misericórdia. Rezemos juntos: 

T. Fazei-nos, Senhor, pescadores 
do Reino!
1. Conduzi a vossa Igreja para as 

águas profundas da fé, que agin-
do no amor, dá frutos abundan-
tes de misericórdia e justiça. 

2. Iluminai o Santo Padre, o Papa 
Francisco, em sua missão apos-
tólica universal. 

3. Fortalecei os Bispos, os padres, 
os diáconos, os religiosos e reli-
giosas em sua missão pastoral. 

4. Concedei aos leigos e leigas a for-
ça de serem sal e luz do mundo.

5. Ajudai-nos a aderir à penitência qua-
resmal e a acolher a Campanha da 
Fraternidade que logo mais se inicia. 

6. Renovai os nossos corações e 
fazei-nos praticantes da miseri-
córdia de Deus. 

(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, * 

ofertemos ao Senhor * nossa 
vida toda inteira, * o louvor da 
criação.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
levando ao altar as alegrias e fadi-
gas de cada dia, nos disponhamos 
a oferecer 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. Senhor nosso Deus, que crias-
tes o pão e o vinho para alimento 
da nossa fraqueza, concedei que 
se tornem para nós sacramento 
da vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
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 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 
proclamam a vossa glória. Ho-
sana nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosa-
na 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   e no Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 

tendo 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 novamente e o entregou a 
seus discípulos, 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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cris-
to e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este Vi-
nho que nos salva e dá coragem.
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 esperança 
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na Carida-
de e a Odilo, que é Bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
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!
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CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos 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. de Zacarias LiT. XI Fx. 3)

Muito embora cansados, Se-
nhor, * e de tanto esta noite, 
lutar, * sairemos, à tua Palavra, 
* pelo mundo afora, a pescar!

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

2. Cumpriu 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): Ó Deus, vós 
quisestes que participássemos do 
mesmo pão e do mesmo cálice; 
fazei-nos viver de tal modo unidos 
em Cristo, que tenhamos a alegria 
de produzir muitos frutos para a 
salvação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

(TEMPO COMUM IV: MR – PAULUS, P. 526)

21. 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 ca-
minhou.

POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO -
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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.

LEITURAS DA SEMANA:
l  2ª-: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132),6-7.8-10 (R/. 8a); Mc 6,53-56 
l 3ª-: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83 (84),3. 4. 5 e 10. 11 (R/. 2); Mc 7,1-13 
l 10 QUARTA- DE CINZAS. Jl 2,12-18; Sl 50(51),3-4.5-6a.12-13.14.17 (R/. cf. 3a); 2Cor 5,20 – 

6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum) l 5ª-: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/. cf. Sl 
39[40],5a); Lc 9,22-25  l 6ª-: Is 58,1-9a;Sl 50(51),3-4.5-6a.18-19(R/. 19b); Mt 9,14-15 

l Sáb.-: Is 58,9b-14; Sl 85(86),1-2.3-4.5-6 (R/. 11a); Lc 5,27-32  l 1º DOMINGO DA QUARESMA. Dt 
26,4-10; Sl 90(91),1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R/. cf. 15b); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus)

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

Na próxima quarta-feira (Cinzas), iniciamos a Quaresma e a 
Campanha da Fraternidade. Participe da Abertura  
Dia 13 de fevereiro, às 15 horas Catedral da Sé.

DIA MUNDIAL DO ENFERMO
11 DE FEVEREIRO FESTA DE NOSSA SENHORA DE LURDES

“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5)

No contexto do Jubileu Extraordi-
nário da Misericórdia, a Igreja nos 
convida mais uma vez, a voltar-
mos o nosso olhar de ternura para 
com os enfermos. O Papa Fran-
cisco propõe para a nossa refle-
xão o primeiro milagre de Jesus, 
nas Bodas Caná do Evangelista 
São João (Jo 2, 1-11).
Num contexto de alegria e festa, 
na qual Jesus, sua mãe Maria e 
os Discípulos estavam presentes, 
algo diferente acontece: Maria 
percebe que “Eles não têm vinho” 
(Jo 2, 3). Ela como Mãe solícita 
intercede junto ao seu Filho e dá 
uma orientação: “Fazei tudo o que 
ele vos disser” (Jo 2,5).
Deus Pai, também hoje, nos con-
vida para a grande festa da vida. 
Deseja que seus filhos e filhas vi-
vam a experiência de uma intensa 
alegria, fruto de seu amor miseri-
cordioso pela humanidade.
Mas todos fazemos experiência 
de que a vida não é só festa. Nos-
sa vida é cercada de dores, so-
frimentos e enfermidades. Então, 
quais os ensinamentos que pode-
mos tirar deste texto evangélico?
A vida é um grande dom de Deus. 
Ela precisa ser acolhida e festeja-
da. Isto deve acontecer na famí-
lia e na Comunidade-Igreja. É na 
comunidade que encontramos for-

ças para vivermos a cada instan-
te este maravilhoso dom.
E quando surgir a dor, o sofri-
mento e a enfermidade precisa-
mos ser como Maria, atentos às 
necessidades das pessoas. Não 
nos contentemos em ver as situ-
ações, mas sejamos agentes de 
transformação, promotores da 
vida e da esperança: visitando 
os enfermos em suas casas ou 
internados nos hospitais, de bra-
ços abertos e coração acolhedor, 
apontando para o Cristo Ressus-
citado. Pois o sofrimento assu-
mido com amor é fonte de vida; 
é ajudar educar a população na 
prevenção as enfermidades e 
lutar por uma saúde pública de 
qualidade, que é um direito de to-
dos garantido pela Constituição.
O mundo de hoje precisa com 
urgência de pessoas como você 
para aliviar o sofrimento de tantos 
irmãos. É esta nossa missão como 
agentes de Pastoral da Saúde de 
nossa Arquidiocese de São Paulo. 
Venha você também fazer parte 
desta grande família. Assim a festa 
da vida vai continuar.
Que Nossa Senhora de Lurdes in-
terceda por nós junto ao seu filho 
Jesus

Pe. João Inácio Mildner 


