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5,5 cm (largura)
7,5cm (altura)

sua plenitude. O Mistério do Amor 
lança luzes sobre a vida e faz a Igre-
ja caminhar para o Pai por meio do 
Filho na unidade do Espírito Santo. 
É neste movimento trinitário que 
celebramos nossos ritos e proclama-
mos nossa fé. 

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 confiança a 
misericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que ro-
gueis 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 bendi-

1. ABERTURA(HL 2 p. 83 - Fx 15)
1. Bendito sejas Tu, Senhor de 

nossos pais. És pródigo de gra-
ças, ó Senhor.
Glória ao Senhor, Criador para 
sempre! (bis)

2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de 
Deus Pai; a morte que sofreste 
nos deu vida.

3. Bendito sejas Tu, Espírito de 
Deus, operas na Igreja a salvação.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
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.  Depois de Pente-
costes, a revelação trinitária chega à 
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zemos, / 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 mundo, 
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): Ó Deus, 
nosso Pai, enviando ao mundo a 
Palavra da verdade e o Espírito 
santificador, revelastes o vosso 
inefável mistério. Fazei que, pro-
fessando a verdadeira fé, reco-
nheçamos a glória da Trindade e 
adoremos a Unidade onipotente. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. Cheios do Espírito 
Santo, ouçamos a Palavra de Deus, 
que nos revela o mistério da Santís-
sima Trindade e nos faz conhecer a 
força do amor. 

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 4,32-34.39-40)
Leitura do Livro do Deutero-
nômio.
Moisés falou ao povo dizendo: 
32“Interroga os tempos antigos que 
te precederam, desde o dia em que 
Deus criou o homem sobre a terra, 
e investiga de um extremo ao outro 
dos céus, se houve jamais um acon-
tecimento tão grande, ou se ouviu 
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Irmãos: 14Todos aqueles que se 
deixam conduzir pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus. 15De fato, 
vós não recebestes um espírito de 
escravos, para recairdes no medo, 
mas recebestes um espírito de fi-
lhos adotivos, no qual todos nós 
clamamos: Abá, ó Pai! 16O próprio 
Espírito se une ao nosso espírito 
para nos atestar que somos filhos 
de Deus. 17E, se somos filhos, so-
mos também herdeiros, herdeiros 
de Deus e co-herdeiros de Cristo; 
se realmente sofremos com ele, é 
para sermos também glorificados 
com ele. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Festas Lit. I Fx 3) 
Cantando Salmos e Aclamações, p. 130

Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia! * Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Es-
pírito Divino, * ao Deus que é, 
que era e que vem, pelos séculos. 
Amém.

10. EVANGELHO (Mt 28,16-20)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 16os onze dis-
cípulos foram para a Galileia, ao 
monte que Jesus lhes tinha in-
dicado. 17Quando viram Jesus, 
prostraram-se diante dele. Ainda 
assim alguns duvidaram. 18Então 
Jesus aproximou-se e falou: “Toda 
a autoridade me foi dada no céu e 
sobre a terra. 19Portanto, ide e fa-
zei discípulos meus todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, 20e 
ensinando-os a observar tudo o 
que vos ordenei! Eis que eu estarei 
convosco todos os dias, até ao fim 
do mundo”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

algo semelhante. 33Existe, porven-
tura, algum povo que tenha ouvi-
do a voz de Deus falando-lhe do 
meio do fogo, como tu ouviste, e 
tenha permanecido vivo? 34Ou terá 
jamais algum Deus vindo escolher 
para si um povo entre as nações, 
por meio de provações, de sinais e 
prodígios, por meio de combates, 
com mão forte e braço estendido, e 
por meio de grandes terrores, como 
tudo o que por ti o Senhor vosso 
Deus fez no Egito, diante de teus 
próprios olhos? 39Reconhece, pois, 
hoje, e grava-o em teu coração, que 
o Senhor é o Deus lá em cima do 
céu e cá embaixo na terra, e que 
não há outro além dele. 40Guarda 
suas leis e seus mandamentos que 
hoje te prescrevo, para que sejas fe-
liz, tu e teus filhos depois de ti, e 
vivas longos dias sobre a terra que 
o Senhor teu Deus te vai dar para 
sempre. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 32/33)
Cantando Salmos e Aclamações p. 130

Feliz o povo que o Senhor, * 
escolheu por sua herança.

1. Reta é a palavra do Senhor, * e tudo 
que Ele faz merece fé. * Deus ama 
o direito e a justiça, * transborda 
em toda a terra a sua graça.

2. A palavra do Senhor criou os 
céus, * e o sopro de seus lábios, 
as estrelas. * Ele falou e toda a 
terra foi criada, * Ele ordenou e 
as coisas todas existiram.

3. Mas o Senhor pousa o olhar so-
bre os que o temem, * e que con-
fiam esperando em seu amor, * 
para da morte libertar as suas 
vidas * e alimentá-los quando é 
tempo de penúria.

4. No Senhor nós esperamos con-
fiantes, * porque Ele é nosso auxí-
lio e proteção! * Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, * da mesma 
forma que em vós nós esperamos!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,14-17)
Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em um só Deus, Pai todo-
-poderoso, / T. Criador do céu e 
da terra; de todas as coisas visíveis 
e invisíveis. / Creio em um só Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 
de Deus, / luz da luz, / Deus ver-
dadeiro de Deus verdadeiro, / gera-
do, 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 crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / 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 mor-
tos; / 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 Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. / 
E espero a ressurreição dos mortos 
/ e a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos nos-
sas preces a Deus e glorifiquemos 
a Santíssima Trindade, suplican-
do aquela unidade que só o amor 
pode gerar na terra assim como ela 
é perfeita no Céu. 
T. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito 
Santo! 
1. Deus uno e trino, a Igreja no 

mundo inteiro vos bendiz: 
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E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vin-
de, 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 es-
pírito!
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 morre-
ram 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!
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, 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.

2. Deus eterno, os homens de boa 
vontade reconhecem vossa ma-
jestade. 

3. Deus da justiça, os pobres que 
nunca perdem a esperança vos 
bendizem.

4. Deus infinito, os doentes que 
acreditam no consolo divino vos 
adoram. 

5. Deus de misericórdia, vos ben-
dizemos para sempre.

6. E vos suplicamos que o mal seja 
banido da terra.

7. E juntamente com todos os An-
jos e Santos vos adore a Criação 
inteira.
(outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos e eterna-
mente vos bendizemos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor, na unidade 
do Espírito Santo. 
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Pref: O mistério da Santíssima Trindade
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. Com vosso Filho 
único e o Espírito Santo sois um 
só Deus e um só Senhor. Não uma 
única pessoa, mas três pessoas num 
só Deus. Tudo o que revelastes e 
nós cremos a respeito de vossa gló-
ria atribuímos igualmente ao Filho 
e ao Espírito Santo. E, proclaman-
do que sois o Deus eterno e ver-
dadeiro, adoramos cada uma das 
pessoas, na mesma natureza e igual 
majestade. Unidos à multidão dos 
anjos e dos santos, nós vos aclama-
mos, jubilosos, 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 ENTREGUE 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 DERRAMADO POR VÓS 

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(Fx 19)
1. Ó Trindade imensa e una, vossa 

força tudo cria; vossa mão que 
rege os tempos, antes deles existia.

2. Pai, da graça fonte viva, Luz da 
glória de Deus Pai, Santo Es-
pírito da vida, que no amor os 
enlaçais.

3. Só por vós, Trindade Santa, 
suma origem, todo bem, todo 
ser, toda beleza, toda vida se 
mantém.

4. Nós, os filhos adotivos, pela gra-
ça consagrados, nos tornemos 
templos vivos, a vós sempre de-
dicados.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Senhor nosso Deus, pela invo-
cação do vosso nome, santificai as 
oferendas de vossos servos e ser-
vas, fazendo de nós uma oferenda 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.



- 4 -

l

17. RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso ...
P. Livrai-nos de todos os males...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade 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 ...
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 
(Festas Lit. I fx 20 - VC 578- CO 386)
1. Deus eterno a Vós louvor! * Gló-

ria à vossa Majestade! * Anjos e 
homens com fervor, * vos ado-
ram, Deus Trindade. * // Cante 
a terra com amor! Santo, Santo, 
é o Senhor//

2. Pai Eterno, a criação * que cha-
mastes Vós do nada, * que sus-
tenta vossa mão * com acorde 
imenso brada: // Quem me fez 
foi vosso amor, * glória a Vós, 
Pai Criador.//

l LEITURAS DA SEMANA:
l2ª-: Tb 1,3; 2,1a-8; Sl 111 (112),1-2. 3-4. 5-6 (R/. 1a); Mc 12,1-12 
l3ª-: Tb 2,9-14; Sl 111 (112),1-2. 7bc-8. 9 (R/. cf. 7c); Mc 12,13-17
l4ª-: Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24 (25),2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9 (R/. 1b); Mc 

12,18-27

l 5ª-. 04/06 SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO,
Ex 24,3-8; Sl 115(116B)12-13.15.16bc.17-18 (R/.13); Hb 9,11-15; Mc 
14,12-16.22-26

Músicas: CD  LITURGIA X  - CO Cantos e Orações • Hinário Litúrgico II CNBB

P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 
e vos conceda as suas bênçãos. 
T. Amém.
P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor. 
T. Amém.
P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL(HL3, p. 411 - CO 631)
Povos todos, louvai ao Senhor, 
Exaltemos, juntos, seu nome e 
seu louvor!

1. As maravilhas do poder de 
Deus, por toda a terra, clamam 
para nós: que ele é grande, oni-
potente! Louvado seja o Deus 
da criação!

2. As maravilhas do amor de Deus, por 
toda a história, clamam para nós: 
que ele é bondade, misericórdia! 
Louvado seja o Deus da Salvação!

Participe da Semana 
Eucarística na Arquidiocese de 

São Paulo
de 27 de maio a 03 de junho.

09 DE JUNHO
Dia de São José de Anchieta

3. Filho Eterno, nosso irmão, * vossa 
morte deu-nos vida, * vosso San-
gue salvação, * toda a Igreja agra-
decida * //exaltando a Vós, Jesus, 
* glórias cante à vossa Cruz!//

4. Deus Espírito sol de amor, * eis vos 
louvam vossos santos, * qual de um 
íris o fulgor * entoando eternos 
cantos. * //Nós também, com grato 
ardor, * celebramos vosso amor.//

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Possa valer-
nos, Senhor nosso Deus, a comu-
nhão no vosso sacramento, ao pro-
clamarmos nossa fé na Trindade 
eterna e santa, e na sua indivisível 
Unidade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa 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

RITO DA COMUNHÃO

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
Tempo Comum, IV 
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

RITOS FINAIS
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