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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. Neste domingo ce-
lebramos a vitoria de Cristo sobre 
as tempestades por que atravessa 
a Igreja. A globalização líquida, 
guiada pelo consumismo desen-
freado, ameaça a vida na terra 
e fragiliza as relações humanas. 
Muitos cristãos estão sofrendo 
martírio provocado por grupos ra-
dicais que usam a violência para 
conquistar o poder.

3. ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o peca-
do e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Re-
conheçamos-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-pode-
roso 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.

1. ABERTURA Sl 26(27) (CD VI Fx 12)
O Senhor é minha luz, * ele é 
minha salvação, * que poderei 
temer? * Deus, minha proteção!

1. O Senhor é minha luz, * ele é mi-
nha salvação. * O que é que eu 
vou temer? * Deus é minha pro-
teção. * /:Ele guarda minha vida, 
* eu não vou ter medo, não:/

2. Quando os maus vêm avançan-
do, * procurando me acuar, * de-
sejando ver meu fim, * querendo 
me matar, * /:inimigos opresso-
res * é que vão se liquidar.:/

3. Se um exército se armar * contra 
mim, não temerei. * Meu cora-
ção está firme, * e firme ficarei. 
* /:Se estourar uma batalha, * 
mesmo assim confiarei!:/

4. Sei que eu hei de ver, * um dia, a 
bondade do Senhor: * lá, na ter-
ra dos viventes, * viverei no seu 
amor. * Espera em Deus! Cria 
coragem! * Espera em Deus, 
que é teu Senhor!
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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-
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): Senhor, nosso 
Deus, dai-nos por toda a vida a gra-
ça de vos amar e temer, pois nunca 
cessais de conduzir os que firmais 
no vosso amor. Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. Escutemos com aten-
ção o mistério da fé proclamado pelas 
Escrituras.
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mos Cristo segundo a carne, agora 
já não o conhecemos assim. 17Por-
tanto, se alguém está em Cristo, é 
uma criatura nova. O mundo velho 
desapareceu. Tudo agora é novo. – 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Lc 7,16)
Aleluia, aleluia, aleluia.

Um grande profeta surgiu, sur-
giu e entre nós se mostrou, é 
Deus que seu povo visita, seu 
povo, meu Deus visitou.

10 EVANGELHO (Mc 4,35-41):
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 35Naquele dia, ao cair da tarde, 
Jesus disse a seus discípulos: “Va-
mos para a outra margem!” 36Eles 
despediram a multidão e levaram 
Jesus consigo, assim como estava 
na barca. Havia ainda outras bar-
cas com ele. 37Começou a soprar 
uma ventania muito forte e as on-
das se lançavam dentro da barca, 
de modo que a barca já começava 
a se encher. 38Jesus estava na parte de 
trás, dormindo sobre um travesseiro. 
Os discípulos o acordaram e disse-
ram: “Mestre, estamos perecendo e tu 
não te importas?” 39Ele se levantou e 
ordenou ao vento e ao mar: “Silêncio! 
Cala-te!” O ventou cessou e houve 
uma grande calmaria. 40Então Jesus 
perguntou aos discípulos: “Por que 
sois tão medrosos? Ainda não tendes 
fé?” 41Eles sentiram um grande medo 
e diziam uns aos outros: “Quem é 
este, a quem até o vento e o mar obe-
decem?” – Palavra da salvação.
T. Glória a vós Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ 
P. Creio em um só Deus, Pai to-
do-poderoso, / Criador do céu e 
da terra; de todas as coisas visíveis 

6. PRIMEIRA LEITURA (Jó 38,1.8-11): 
Leitura do livro de Jó 
– 1O Senhor respondeu a Jó, do 
meio da tempestade, e disse: 8 

‘Quem fechou o mar com portas, 
quando ele jorrou com ímpeto do 
seio materno, 9quando eu lhe dava 
nuvens por vestes e névoas espessas 
por faixas; 10quando marquei seus 
limites e coloquei portas e trancas, 
11e disse: ‘Até aqui chegarás, e não 
além; aqui cessa a arrogância de 
tuas ondas?’” – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 106(107)
Dai graças ao Senhor, porque 
ele é bom, porque eterna é a sua 
misericórdia!

1. Os que sulcam o alto-mar com 
seus navios, * para ir comerciar 
nas grandes águas, * testemunha-
ram os prodígios do Senhor * e as 
suas maravilhas no alto-mar.

2. Ele ordenou, e levantou-se o fura-
cão, * arremessando grandes on-
das para o alto; * aos céus subiam 
e desciam aos abismos, * seus co-
rações desfaleciam de pavor.

3. Mas gritaram ao Senhor na afli-
ção, * e ele os libertou daquela 
angústia. * Transformou a tem-
pestade em bonança, * e as on-
das do oceano se calaram.

4. Alegraram-se ao ver o mar tran-
quilo, * e ao porto desejado os 
conduziu. * Agradeçam ao Se-
nhor por seu amor * e por suas 
maravilhas entre os homens!

8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 5,14-17): 
Leitura da segunda carta de Paulo 
aos Coríntios – Irmãos, 14o amor 
de Cristo nos pressiona, pois jul-
gamos que um só morreu por to-
dos, e que, logo, todos morreram. 
15De fato, Cristo morreu por todos, 
para que os vivos não vivam mais 
para si mesmos, mas para aquele 
que por eles morreu e ressuscitou. 
16Assim, doravante, não conhece-
mos ninguém conforme a natureza 
humana. E, se uma vez conhece-

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: 
/e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se 
fez homem. /Também por nós foi 
crucificado / sob Pôncio Pilatos; / 
padeceu e foi sepultado. / Ressus-
citou 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 Fi-
lho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Elevemos ao Pai nossos pedidos, 
suplicando-lhe a graça da fé e do 
amor, para vencermos as tempesta-
des, que hoje podem ser represen-
tadas pelo consumismo desenfre-
ado, a corrupção generalizada e o 
abandono da família à sua própria 
sorte. Rezemos juntos: 
T. Venha a nós o vosso Reino! 
1. Fortalecei o Papa Francisco, os 

Bispos, os presbíteros e os diá-
conos em sua missão de semear 
as sementes do Reino. 

2. Abençoai a nossa Arquidiocese 
em sua missão profética de anun-
ciar o Reino de Deus nesta cidade. 

3. Iluminai os governantes, para 
não serem empecilho ao Reino 
de Deus presente entre nós. 

4. Dai-nos luzes para promovermos 
os sonhos do Concílio Vaticano II.



- 3 -

sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho 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 ca-
minha 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 
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 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!
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.

5. Fazei-nos mais dóceis ao Espí-
rito Santo e à ternura do Cora-
ção de Jesus. 
(outras preces da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

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 nos-
sa 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. Hosana nas alturas! 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 † 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 ENTREGUE 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 DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO 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 deste 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 Senhor, 

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
 (CD VI Fx 14)
1. Bendito e louvado seja o Pai nos-

so criador, * o pão que nós rece-
bemos é prova do seu amor. * O 
pão que nós recebemos é prova 
do seu amor. * É o fruto de sua 
terra do povo trabalhador. * O 
fruto de sua terra do povo traba-
lhador, * na missa é transforma-
do no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu 
amor. * Bendito seja Deus Pai 
onipotente, nosso Criador. (bis)

2. Bendito e louvado seja o Pai 
nosso criador, * o vinho que re-
cebemos é prova do seu amor. * 
O vinho que recebemos é prova 
do seu amor. * É o fruto de sua 
terra do povo trabalhador. * O 
fruto de sua terra do povo traba-
lhador. * na missa é transforma-
do no sangue do Salvador.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício 
de reconciliação e louvor, e fazei 
que, purificados por ele, possamos 
oferecer-vos um coração que vos 
agrade. 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.

RITO DA COMUNHÃO
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, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
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l

protegidos de todos os perigos, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
P. A paz do Senhor ..
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus.
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 para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
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 Sl 96(95)
(MELODIA E LETRA = CD VI Fx 7) HL3 P. 267

Acalmaste, Senhor, a procela 
* e fizeste que o mar se abran-
dasse. * que nas duras tormen-
tas da vida, tudo cesse ao clarão 
de tua face. (bis)

1. Um canto novo ao Senhor, * o 
terras todas, cantai! * Louvai seu 
nome bendito * diariamente, acla-

l LEITURAS DA SEMANA:
l2ª-: Gn 12, 1-9; Sl 32 (33), 12-13. 18-19. 20.22 (R/. 12b); Mt 7, 1-5 
l3ª-: Gn 13, 2.5-18; Sl 14 (15), 2-3ab. 3cd-4ab. 5 (R/. 1b); Mt 7, 6.12-14  
l4ª-: Is 49,1-6;Sl 138 (139),1-3. 13-14ab. 14c-; 5; (R/. 14a); At 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80 l5ª-: Gn 16, 1-12.15-16 ou mais breve Gn 6b-12.15-16; Sl 
105(106), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R/. 1a); Mt 7, 21-29 l6ª-: Gn 17, 1.9-10.15-22; Sl 
127 (128), 1-2. 3. 4-5 (R/. 4); Mt 8, 1-4 lSáb.: Gn 18, 1-15; Cânt.: Lc 1,46-47. 
48-49. 50.53.54-55 (R/. cf. 54b); Mt 8,5-17 l28/06  SÃO PEDRO e SÃO 
PAULO APÓSTOLOS At 12,1-11; Sl 33 (34),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/. 5); 
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro)

CANTOS: Hinário Litúrgico HL2 - CD Festas Litúrgicas II Paulus - Cantos e Orações (CO)

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
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mai! ‘ * Sua glória, seus grandes 
feitos, * aos povos todos contai.

2. Ele é o maior dos senhores: * me-
rece nosso louvor; * e mais do que 
aos deuses todos * nós lhe deve-
mos temor. * Os outros deuses são 
nada * ele é do céu criador. ‹

3. Sai dele um grande clarão, * ele 
anda com majestade. * Seu tro-
no é maravilhoso, * reflexo da 
divindade, * pois, seu poder é 
imenso * e dura pra eternidade.

4. Rendei a Deus homenagem, * ren-
dei-lhe glória e poder! * Rendei 
louvor a seu nome * e vinde ao tem-
plo trazer * presentes para ofertar-
-lhe * sentindo a terra tremer. ‘

5. Sabei que o Senhor é Rei * e traz 
justiça a esta terra. * Alegre-se o 
mar, os peixes * e tudo que o mundo 
encerra. * Os campos, plantas, mon-
tanhas * e as árvores da floresta

6. Ele é o Senhor do universo * e 
faz justiça a seu povo. * Aos po-
vos há de julgar, * reinando no 
mundo todo. * Por isso, a ele 
cantai * ó terras, um canto novo!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Renovados pelo corpo e sangue 
do vosso Filho, nós vos pedimos, ó 
Deus, que possamos receber um dia, 
resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebran-
do. 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 

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 
Tempo Comum, IV 

22. CANTO FINAL (HL3 p. 370 CO 1383)
Se eu não tiver amor, eu nada 
sou, Senhor! Se eu não tiver 
amor, eu nada sou, Senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, o amor não tem inveja, 
o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, o amor 
nunca é descortês, o amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, não se alegra na injus-
tiça, é feliz, só na verdade.


