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Anim. Irmãos e irmãs, bem-
-vindos! Neste dia dedicado ao 
Senhor, nós nos reunimos para 
bendizer ao Pai por seu Filho Je-
sus, morto e ressuscitado. Nele 
está a nossa esperança, da qual 
jamais nos envergonharemos. 
Ele é a rocha firme em quem 
colocamos nossa confiança. 
Acolhendo-nos mutuamente, 
ofereçamos a Deus um sacrifício 
de louvor e renovemos em nós 
o desejo de amá-lo nos irmãos, 
especialmente nos mais pobres, 
nos doentes e sofredores. 

RITOS INICIAIS

1. ENTRADA
 (CD VI Fx 8) Sl 31(30)

Ó Senhor, olha pra mim, Pie-
dade, estou aflito; Vê minha 
dor, meu sofrimento * e per-
doa meus delitos!

1. Ponho em Deus minha espe-
rança, * que eu não seja en-
vergonhado. * Já que és justo, 
me defende; * sei que vou ser 
libertado. * Vem ouvir a minha 
voz, * eu estou angustiado!

2.	Sê	pra	mim	uma	 rocha	firme,	
* sê pra mim seguro abrigo, 
* sê pra mim uma fortaleza. * 
Me orienta e eu vou contigo. * 
Eu te entrego o meu espírito * 
desde agora, eu te bendigo.

3.	Confiando	em	tua	 face,	*	vão	
vencer os intrigantes. * Rece-
bidos em tua tenda, * prote-
ção terão constante. * Sê ben-
dito meu Senhor, * sê bendito 
em todo instante.

4.	Eu	 dizia	 na	 aflição:	 *	 “Deus	
não quer saber de mim”. * Vejo 

agora que me ouviu, * quando 
eu reclamava assim. * Santos 
todos amem, louvem, * o Se-
nhor	até	o	fim!

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 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(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 ...
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 imen-
sa 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 
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, 
cuja providência jamais falha, 
nós vos suplicamos humilde-
mente: afastai de nós o que é 
nocivo, e concedei-nos tudo o 
que for útil. Por N.S.J.C. 
T. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Inclinemos nossos ouvidos 
atentos àquilo que o Senhor nos 
irá comunicar.

6. PRIMEIRA LEITURA
(1Rs 8, 41-43)

Leitura do primeiro livro dos Reis
– Naqueles dias, Salomão rezou 
no	 Templo,	 dizendo:	 “41Senhor, 
pode acontecer que até um es-
trangeiro que não pertence a teu 
povo, Israel, 42escute falar de teu 
grande nome, de tua mão pode-
rosa e do poder de teu braço. Se, 
por esse motivo, ele vier de uma 
terra distante, para rezar neste 
templo, 43Senhor, escuta então 
do céu onde moras e atende a 
todos os pedidos desse estran-
geiro, para que todos os povos 
da terra conheçam o teu nome e 
o respeitem, como faz o teu povo 
Israel, e para que saibam que o 
teu nome é invocado neste tem-
plo que eu construí”. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 116(117) 
(Cantando Salmos e Aclamações p.223)

Ide, vós, por este mundo afo-
ra e proclamai o Evangelho a 
todos!

1. Cantai louvores ao Senhor, to-
das as gentes, * povos todos, 
festejai-o!

2. Pois comprovado é seu amor 
para conosco, * para sempre 
ele	é	fiel!

8. SEGUNDA LEITURA 
(Gl 1, 1-2.6-10): 

Início da carta de São Paulo aos 
Gálatas 
– 1Eu, Paulo, apóstolo – não por 
iniciativa humana, nem por in-
termédio de nenhum homem, 
mas por Jesus Cristo e por Deus 
Pai que o ressuscitou dos mor-
tos – 2e todos os irmãos que es-
tão comigo, às Igrejas da Galácia. 
6Admiro-me de terdes abando-
nado tão depressa aquele que 
vos chamou, na graça de Cris-
to, e de terdes passado para um 

outro evangelho. 7Não que haja 
outro evangelho, mas algumas 
pessoas vos estão perturbando 
e querendo mudar o evangelho 
de Cristo. 8Pois bem, mesmo que 
nós ou um anjo vindo do céu vos 
pregasse um evangelho diferen-
te daquele que vos pregamos, 
seja excomungado. 9Como já dis-
semos	e	agora	repito:	se	alguém	
vos pregar um evangelho dife-
rente daquele que recebestes, 
seja excomungado.10Será que eu 
estou buscando a aprovação dos 
homens ou a aprovação de Deus? 
Ou estou procurando agradar aos 
homens? Se eu ainda estivesse 
preocupado em agradar aos ho-
mens, não seria servo de Cristo. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Cantando salmos e Aclamações p.223)

Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus o mundo tanto amou, 
que seu Filho entregou! Quem 
no	Filho	crê	e	confia,	nele	en-
contra eterna vida!

10. EVANGELHO (LC 7, 1-10)
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. Proclamação do evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas – Na-
quele tempo, 1quando acabou de 
falar ao povo que o escutava, Je-
sus entrou em Cafarnaum. 2Havia 
lá	 um	 oficial	 romano	 que	 tinha	
um empregado a quem estimava 
muito, e que estava doente, à bei-
ra da morte. 3O	oficial	ouviu	falar	
de Jesus e enviou alguns anciãos 
dos judeus, para pedirem que Je-
sus viesse salvar seu empregado. 
4Chegando onde Jesus estava, 
pediram-lhe	 com	 insistência:	 “O	
oficial	merece	que	lhe	faças	este	
favor, 5porque ele estima o nosso 
povo. Ele até nos construiu uma 
sinagoga”. 6Então Jesus pôs-
-se a caminho com eles. Porém, 
quando já estava perto da casa, 
o	 oficial	mandou	 alguns	 amigos	
dizerem	 a	 Jesus:	 “Senhor,	 não	

te incomodes, pois não sou dig-
no de que entres em minha casa. 
7Nem mesmo me achei digno de 
ir pessoalmente ao teu encontro. 
Mas ordena com a tua palavra, e 
o	meu	empregado	ficará	curado.	
8Eu também estou debaixo de 
autoridade, mas tenho soldados 
que obedecem às minhas ordens. 
Se	ordeno	a	um:	‘Vai!’,	ele	vai;	e	a	
outro:	‘Vem!’,	ele	vem;	e	ao	meu	
empregado	 ‘Faze	 isto!’,	 e	 ele	 o	
faz”. 9Ouvindo	 isso,	 Jesus	 ficou	
admirado. Virou-se para a mul-
tidão	 que	 o	 seguia,	 e	 disse:	 “Eu	
vos declaro que nem mesmo em 
Israel encontrei tamanha fé”.10 
Os mensageiros voltaram para a 
casa	 do	 oficial	 e	 encontraram	 o	
empregado em perfeita saúde. 
– 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 visí-
veis e invisíveis. / Creio em um só 
Senhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 
de Deus, / luz da luz, / Deus verda-
deiro 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 Ma-
ria, / e se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi cru-
cificado / sob Pôncio Pilatos; 
/ padeceu e foi sepultado. / 
Ressuscitou ao terceiro dia, / 
conforme as Escrituras, / e su-
biu aos céus, / onde está sen-
tado 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, / Se-
nhor que dá a vida, / e procede 
do Pai e do Filho; / e com o Pai 
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e o Filho é adorado e glorifica-
do:	 / ele que falou pelos pro-
fetas. / Creio na Igreja, /una, 
santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para 
remissão dos pecados. / E es-
pero a ressurreição dos mortos 
/ e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, apresentemos 
a Deus que é justo e bom, as nos-
sas	preces,	suplicando:
T.  Escutai-nos e atendei-nos, 
Senhor, por vossa bondade.
1 - Senhor, guardai a vossa Igreja, 
presente no mundo inteiro. Guar-
dai com carinho as nossas comu-
nidades, para que sejam perseve-
rantes na fé e no testemunho. 
2 - Senhor, quando a escuridão da 
mentira e da injustiça, do medo 
e da solidão invadirem a nos-
sa vida, manifestai vosso amor 
como luz e sol que jamais se põe. 
3-Senhor, amparai os necessita-
dos, especialmente os imigran-
tes, os órfãos e os doentes que se 
encontram nos hospitais.

(Intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, Nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(HL3 p.417; CD Lit. VI Fx 9)

A vós, Senhor, apresentamos 
estes dons: * o pão e o vinho, 
aleluia!

1. Que poderei retribuir ao Se-
nhor Deus * por tudo aquilo 
que ele fez em meu favor? 

2. Elevo o cálice da minha salva-
ção, * invocando o nome san-
to do Senhor.

3. Vou cumprir minhas promes-
sas ao Senhor * na presença 
de seu povo reunido.

4. Por isso oferto um sacrifício de 
louvor, * invocando o nome 
santo do Senhor.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P.	 Confiados,	 ó	 Deus,	 no	 vosso	
amor de pai, acorremos ao altar 
com nossas oferendas; dai-nos, 
por	 vossa	 graça,	 ser	 purificados	
pela Eucaristia que celebramos. 
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 Se-
nhor 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 san-
tos	todos,	pra	cantar	(dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a ter-
ra 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,	
vivendo conosco no Cristo, falan-
do 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, 
ceando com seus apóstolos, Je-
sus, 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 
ENTREGUE POR VÓS. 

Do	mesmo	modo,	no	fim	da	ceia,	
tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente e o entre-
gou	a	seus	discípulos,	dizendo:	
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO 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 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, 
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 Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, 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 renovan-
do 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 Bis-
po desta Igreja, muita luz pra 
guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de 
Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida 
eterna com a Virgem, Mãe de 
Deus e da Igreja, os apóstolos e 
todos os santos, que na vida sou-
beram 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, 
abrindo vossos braços, acolhei-
-os. Que vivam para sempre bem 
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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.

RITO DA COMUNHÃO 

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO
 Sl 34(33) (CD XI Fx 10)

Senhor, não te aflijas, pois 
eu não mereço, * que entres 
na casa de tão pobre servo. 
* Mas dize somente uma tua 
palavra * e a vida da gente há 
de ficar salva!

1. Vamos juntos dar glória ao Se-
nhor e a seu nome fazer lou-
vação.	 Procurei	 o	Senhor:	me	
atendeu, me livrou de uma 
grande	aflição.

• Olhem todos pra ele e se ale-
grem, todo tempo sua boca sor-
ria! Este pobre gritou e ele ou-
viu,	fiquei	livre	de	minha	agonia.

2. Colocou na batalha seu anjo, 
defendendo seu povo e o li-
vrando. Provem todos, pra ver 
como é bom o Senhor que nos 
vai abrigando.

• Santos todos, venerem o Se-
nhor! Aos que o amam, ne-
nhum	mal	 assalta.	O	 cruel	 fi-
cou pobre e tem fome, mas a 
quem busca a Deus nada falta!

3.	Ó	meus	filhos,	escutem	o	que	
eu digo pra aprender o temor 
do Senhor. Qual o homem que 

ama sua vida, pra viver os seus 
dias com amor?

• Tua língua preserva do mal e 
não deixes tua boca mentir! 
Ama o bem e detesta a mal-
dade, pra poder grande paz 
possuir.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, go-
vernai pelo vosso Espírito aos 
que nutris com o Corpo e San-
gue do vosso Filho. Dai-nos pro-
clamar nossa fé não somente em 
palavras mas também na verda-
de de nossas ações, para que 
mereçamos entrar no reino dos 
céus. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém 
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RITOS FINAIS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde vossos cora-
ções e vossas mentes no conheci-
mento e no amor de Deus, e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-po-
deroso, Pai e Filho V e Espírito 
Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL (CO 1372)
Quem nos separará, * quem 
vai nos separar * do amor de 
Cristo, * quem nos separará? 
* Se ele é por nós, * quem 
será, quem será contra nós? 
* Quem vai nos separar * do 
amor de Cristo, quem será?

1. Nem a angústia, nem a fome, 
* nem nudez ou tribulação, * 
perigo ou espada, toda perse-
guição!

2. Nem a morte, nem a vida, * 
nem os anjos, dominações, * 
presente e nem futuro, pode-
res e nem pressões! 

3. Nem as forças das alturas * 
nem as forças das profunde-
zas, * nenhuma das criaturas, 
nem toda a natureza!


