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RITOS INICIAIS
ABERTURA 

(Lit. XIII – Fx1)

Senhor, eis aqui o teu povo, * 
que vem implorar teu perdão; 
* é grande o nosso pecado, * 
porém, é maior o teu coração.

1. Sabendo que acolheste Zaqueu, 
o cobrador, * E assim lhe devol-
veste tua paz e teu amor, * Tam-
bém, nos colocamos ao lado dos 
que vão * Buscar no teu altar a 
graça do perdão.

2. Revendo em Madalena a nossa 
própria fé, * Chorando nossas 
penas diante dos teus pés, * 
também, nós desejamos o nos-
so amor te dar, * porque só muito 
amor nos pode libertar.

3. Motivos temos nós de sempre 
confiar, * de erguer a nossa voz, 
de não desesperar, * olhando 
aquele gesto que ao bom ladrão 
salvou, * não foi, também, por 
nós, teu sangue que jorrou?

SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim.A transfiguração de Je-
sus no Tabor revelou a glória divina 
e o futuro da humanidade redimida. 
A Cruz, porém, é a única via para a 
ressurreição. Aproveitemos então o 
apelo de Cristo e as propostas da 

Campanha da Fraternidade, para 
que a Igreja seja a casa da “mise-
ricórdia”, comprometida com a luta 
pela preservação da terra, casa 
comum de todos que vivem neste 
planeta.  

ATO PENITENCIAL 
P. No início desta celebração eu-
carística, peçamos a conversão do 
coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os ir-
mãos e irmãs.

(Silêncio)
P. Senhor, que na água e no Espí-
rito nos regenerastes à vossa ima-
gem, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que enviais o vosso Espí-
rito para criar em nós um coração 
novo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos tornastes parti-
cipantes do vosso Corpo e do vos-
so Sangue, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha 

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

ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
nos mandastes ouvir o vosso Fi-
lho amado, alimentai nosso es-
pírito com a vossa palavra, para 
que, purificado o olhar de nossa 
fé, nos alegremos com a visão da 
vossa glória. Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. A transfiguração de 
Cristo no Tabor revela a glória di-
vina e o futuro desejado por Deus 
para a humanidade: Ouçamos com 
atenção:  

 
LITURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA 
(Gn 15, 5-12.17-18)

Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, 5o Senhor conduziu 
Abraão para fora e disse-lhe: “Olha 
para o céu e conta as estrelas, se 
fores capaz!” E acrescentou: “As-
sim será a tua descendência”. 6Ab-
rão teve fé no Senhor, que conside-
rou isso como justiça. 7E lhe disse: 
“Eu sou o Senhor que te fez sair de 
Ur dos caldeus, para te dar em pos-
sessão esta terra”. 8Abrão lhe per-
guntou: “Senhor Deus, como pode-
rei saber que vou possuí-la?” 9E o 
Senhor lhe disse: “Traze-me uma 
novilha de três anos, uma cabra de 
três anos, um carneiro de três anos, 
além de uma rola e de uma pombi-
nha”. 10Abrão trouxe tudo e dividiu 
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os animais pelo meio, mas não as 
aves, colocando as respectivas 
partes uma frente à outra. 11Aves 
de rapina se precipitaram sobre os 
cadáveres, mas Abrão as enxotou. 
12Quando o sol já se ia pondo, caiu 
um sono profundo sobre Abrão e 
ele foi tomado de grande e miste-
rioso terror. 17Quando o sol se pôs 
e escureceu, apareceu um brasei-
ro fumegante e uma tocha de fogo, 
que passaram por entre os animais 
divididos. 18Naquele dia o Senhor 
fez aliança com Abrão, dizendo: 
“Aos teus descendentes darei esta 
terra, desde o rio do Egito até o 
grande rio, o Eufrates”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
Sl 27(26)
(Cantando Salmos e Aclamações, 181 p)

O Senhor é minha luz, é minha 
luz e salvação!

1. O Senhor é minha luz e salva-
ção; * de quem eu terei medo? * 
O Senhor é a proteção da minha 
vida; * perante quem eu temerei?

2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu 
apelo, * atendei por compaixão! 
* Meu coração fala convosco 
confiante; * é  vossa face que eu 
procuro!

3. Não afasteis em vossa ira o vos-
so servo, * sois vós o meu auxí-
lio! * Não me esqueçais, nem me 
deixeis abandonado, * meu Deus 
e Salvador!

4. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver * na terra dos viventes. 
* Espera no Senhor e tem cora-
gem * espera no Senhor!

SEGUNDA LEITURA 
(Fl 3,17-4,1)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Filipenses 
-17Sede meus imitadores, irmãos, 
e observai os que vivem de acor-
do com o exemplo que nós damos. 
18Já vos disse muitas vezes, e ago-
ra o repito, chorando: há muitos 
por aí que se comportam como 
inimigos da cruz de Cristo. 19O fim 
deles é a perdição, o deus deles é 
o estômago, a glória deles está no 
que é vergonhoso e só pensam nas 

coisas terrenas. 20Nós, porém, so-
mos cidadãos do céu. De lá aguar-
damos o nosso Salvador, o Senhor, 
Jesus Cristo. 21Ele transformará o 
nosso corpo humilhado e o tornará 
semelhante ao seu corpo glorioso, 
com o poder que tem de sujeitar a 
si todas as coisas. 4,1Assim, meus 
irmãos, a quem quero bem e dos 
quais sinto saudade, minha alegria, 
minha coroa, meus amigos, conti-
nuai firmes no Senhor. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Cantando Salmos e Aclamações, 181 p)

Louvor a vós, ó Cristo, Rei da 
eterna glória.
Numa nuvem resplendente fez-
-se ouvir a voz do Pai; Eis meu 
Filho muito amado, escutai-o, 
todos vós. 

EVANGELHO 
(Lc 9, 28b-36)

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, 28Jesus levou 
consigo Pedro, João e Tiago, e su-
biu à montanha para rezar. 29En-
quanto rezava, seu rosto mudou de 
aparência e sua roupa ficou muito 
branca e brilhante. 30Eis que dois 
homens estavam conversando com 
Jesus: eram Moisés e Elias. 31Eles 
apareceram revestidos de glória e 
conversavam sobre a morte, que 
Jesus iria sofrer em Jerusalém. 
32Pedro e os companheiros estavam 
com muito sono. Ao despertarem, 
viram a glória de Jesus e os dois 
homens que estavam com ele. 33E 
quando estes homens se iam afas-
tando, Pedro disse a Jesus: “Mestre, 
é bom estarmos aqui. Vamos fazer 
três tendas: uma para ti, outra para 
Moisés e outra para Elias”. Pedro 
não sabia o que estava dizendo. 
34Ele estava ainda falando, quando 
apareceu uma nuvem que os cobriu 
com sua sombra. Os discípulos fica-
ram com medo ao entrarem dentro 
da nuvem. 35Da nuvem, porém, saiu 
uma voz que dizia: “Este é o meu 

Filho, o Escolhido. Escutai o que 
ele diz!” 36Enquanto a voz ressoava, 
Jesus encontrou-se sozinho. Os dis-
cípulos ficaram calados e naqueles 
dias não contaram a ninguém nada 
do que tinham visto. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA

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.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, neste Ano da 
Misericórdia, elevemos a Deus as 
nossas preces, suplicando a graça 
de sermos misericordiosos como o 
Pai Celeste.  
T. Pai Santo, ajudai-nos a ser mi-
sericordiosos como vós. 
1. Concedei à Igreja ser fiel à Cruz 

e chegar à transfiguração por 
meio da conversão contínua. 

2. Fazei-nos crescer em graça e 
sabedoria, aperfeiçoando-nos na 
prática da misericórdia.  
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3. Dai-nos sempre o fervor da con-
templação e a ousadia missioná-
ria de uma Igreja em saída. 

4. Inspirai à juventude o seguimen-
to autêntico de Cristo e a rejei-
ção ao pecado. 

5. Fazei-nos ver em Cristo o rosto 
humano de Deus e o rosto divino 
do homem. 

(Outras intenções da Comunidade)

P. Encerremos rezando a oração da 
Campanha da Fraternidade: 

T. Deus da vida, da justiça e do 
amor, / Vós fizestes com ternura o 
nosso planeta, / morada de todas 
as espécies e povos. / Dai-nos as-
sumir, na força da fé / e em irman-
dade ecumênica, / a correspon-
sabilidade na construção de um 
mundo sustentável / e justo, para 
todos. / No seguimento de Jesus, 
/ com a Alegria do Evangelho / e 
com a opção pelos pobres.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

CD XIV (Fx 13)

Todo povo sofredor * o seu pranto 
esquecerá * /: Pois o que plantou 
na dor * na alegria colherá! (bis)

1. Retornar do cativeiro, * fez-se so-
nho verdadeiro, * sonho de liber-
tação. * Ao voltarem os exilados, 
* Deus trazendo os deportados, * 
libertados pra Sião!

2. Nós ficamos tão felizes, * nossa 
boca foi sorrisos, * nossos lá-
bios, só canções! * Nós vibramos 
de alegria: * “O Senhor fez mara-
vilhas”, * publicaram as nações!

3. Ó Senhor, Deus poderoso, * não 
esqueçais o vosso povo * a so-
frer na escravidão. * livrai-nos 
do cativeiro, * qual chuvada de 
janeiro * alagando o sertão.

4. Semeando na agonia, * espa-
lhando cada dia * a semente do 
amanhã, * a colheita é uma ale-
gria, * muito canto e euforia: * é 
fartura, é Canaã.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.

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, que estas oferendas 
lavem os nossos pecados e nos 
santifiquem inteiramente para 
celebrarmos a Páscoa. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio: A transfiguração do 
Senhor, MR 189 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. 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. Tendo predito aos discípulos 
a própria morte, Jesus lhes mostra, 
na montanha sagrada, todo o seu 
esplendor. E com o testemunho 
da Lei e dos Profetas, simboliza-
dos em Moisés e Elias, nos ensina 
que, pela Paixão e Cruz, chegará à 
glória da ressurreição. E, enquanto 
esperamos a realização plena de 
vossas promessas, com os anjos e 
com todos os santos nós vos acla-
mamos, 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 oferen-
das, derramando sobre elas o vos-
so Espírito, 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 ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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 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 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!
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CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO 

CANTO DE COMUNHÃO
(CD XIV Fx ) cf 2013

Então, da nuvem luminosa di-
zia uma voz: * “Este é meu Fi-
lho amado, escutem sempre o 
que ele diz!”

1. Transborda um poema do meu 
coração: * Vou cantar-vos, ó Rei, 
esta minha canção,

2. Sois tão belo, o mais belo entre os 
filhos dos homens! * Porque Deus, 
para sempre, vos deu sua benção.

3. Levai vossa espada de glória no 
flanco, * Herói valoroso, no vos-
so esplendor;

4. Saí para a luta no carro de guerra 
* em defesa da fé, da justiça e 
verdade!

5. Vosso trono, ó Deus, é eterno, 
sem fim; * Vosso cetro real é si-
nal de justiça:

6. Vós amais a justiça e odiais a 
maldade. * É por isso que Deus 
vos ungiu com seu óleo.

7. Cantarei vosso nome de idade 
em idade, *para sempre haverão 
de louvar-vos os povos!

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Nós comun-
gamos, Senhor Deus, no mistério 
da vossa glória, e nos empenha-
mos em render-vos graças, por-
que nos concedeis, ainda na ter-
ra, participar das coisas do céu. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS

BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
(Tempo da Quaresma, p. 414)

CANTO FINAL 
(CD CF 2016 - Fx 1)
Hino da CF Ecumênica 2016 L.: 
Tico Tico / M.: Águia Dourada

1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável 
* da conversão que te faz mais fe-
liz. * Da construção de um mundo 
sustentável, * “casa comum” - é teu 
Senhor quem diz: 
Quero ver, como fonte, o direi-
to * a brotar; a gestar tempo 

POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO -

Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000

TEL: 3660-3700 
l Redator: Pe. Valeriano dos Santos Costa 
l Administração: Maria das Graças (Cássia).
l Diagramador: Eduardo Cruz - r. 3718
l Assinaturas: Ariane r.3724
l Ilustrador: Marco Funchal  5071-3808
l povodedeus@arquidiocesedesaopaulo.org.br
l Site: www.arquidiocesedesaopaulo.org.br
l Impressão: Atlântica - 85.000 por celebração.

novo; * e a justiça, qual rio, em 
seu leito, * dar mais Vida pra 
vida do povo.

2. Eu te carrego sob as minhas 
asas; * te fiz a terra com mãos de 
ternura; * vem, povo meu, cuidar 
da nossa casa! * Eu sonho o ver-
de, o ar, a água pura.

3. Te dei um mundo de beleza e 
cores, * tu me devolves esgoto 
e fumaça. * Criei sementes de 
remédio e flores; * semeias lixo 
pelas tuas praças.

4. Justiça e paz, saúde e amor têm 
pressa; * mas, não te esqueças, 
há uma condição: * o saneamen-
to de um lugar começa * por sa-
near o próprio coração.

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª-: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23),1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/. 1); Mt 16,13-19 
• 3ª-: Is 1,10.16-20; Sl 49(50),8-9. 16bc-17. 21.23 (R/. 23b); Mt 23,1-2
• 4ª-: Jr 18,18-20; Sl 30(31),5-6. 14. 15-16 (R/. 17b); Mt 20,17-28
• 5ª-: Jr 17,5-10; Sl 1,1-2. 3. 4.6 (R/. Sl 39 [40],5a); Lc 16,19-31
• 6ª-: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105),16-17.18-19. 20-21 (R/. 5a); Mt 21,33-43.45-46
• Sáb.-: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103),1-2. 3-4. 9-10.11-12 (R/. 8a); Lc 15,1-3.11-32
• 3º DOMINGO DA QUARESMA. Ex 3,1-8a.13-15; Sl 102(103),1-2. 3-4. 6-7. 8.11 (R/. 8a); 1Cor 10,1-
6.10-12; Lc 13,1-9 (Penitência)

CANTOS: Hinário Litúrgico HL1 
CD Lit. XIII, XIV Paulus - Cantos e Orações (CO) Vozes

ORAÇÃO DO 
ANO SANTO EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 

(Papa Francisco)
Senhor Jesus Cristo, / Vós que nos ensinastes a ser misericor-
diosos como o Pai celeste / e nos dissestes que quem Vos vê, vê a 
Ele, / mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. /O Vosso olhar 
amoroso libertou Zaqueu e Mateus / da escravidão do dinheiro; /a 
adúltera e Madalena, de colocar a felicidade apenas numa criatura; / 
fez Pedro chorar depois da traição / e assegurou o Paraíso ao la-
drão arrependido. /Fazei que cada um de nós / considere como diri-
gidas a si mesmo /as palavras que dissestes à mulher samaritana: 
/ ‘Se tu conhecesses o dom de Deus!’/ Vós sois o rosto visível do 
Pai invisível, / do Deus que manifesta sua onipotência /sobretudo 
no perdão e na misericórdia: / Fazei que a Igreja seja no mundo o 
rosto visível de Vós, /seu Senhor Ressuscitado e glorioso./ Vós 
quisestes que também os Vossos ministros / fossem revestidos de fra-
queza,/ para sentirem justa compaixão / por aqueles que estão na 
ignorância e no erro: / fazei que todos os que se aproximarem de cada 
um deles / sintam-se esperados, amados e perdoados por Deus. / 
Enviai o Vosso Espírito / e consagrai a todos com a sua unção /para 
que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor / e a 
Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, / levar aos pobres a 
alegre mensagem,/ proclamar aos cativos e oprimidos a libertação/ 
e, aos cegos, a restauração da vista. / Nós Vô-lo pedimos por inter-
cessão de Maria,/ Mãe de Misericórdia, /a Vós que viveis e reinais 
com o Pai e o Espírito Santo, /pelos séculos. Amém.


