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RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(Sl 85 e Sl 83)
1

Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, / 
e salvai vosso servo, meu Deus. / 
Piedade de mim, ó Senhor, / pois a 
vós eu elevo a minh'alma.
1. Deus do universo, escutai minha 
oração! / Inclinai, Deus de Jacó, o 
vosso ouvido! / Olhai, ó Deus, que 
sois a nossa proteção, / vede a face 
do eleito, vosso Ungido!
2. O Senhor Deus é como um sol, é 
um escudo, / e largamente distribui 
a graça e a glória. / Ó Senhor, Deus 
poderoso do universo, / feliz quem 
põe em vós sua esperança!
3. Felizes os que em vós têm sua 
força, / para sempre haverão de 
vos louvar! / O Senhor nunca recu-
sa bem algum / àqueles que cami-
nham na justiça.

SAUDAÇÃO2
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.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, o 
caminho de Jesus é também o 
nosso caminho. Caminhamos na 
estrada de Jesus! Desejamos com 
Ele, pelo mistério de sua morte e 
ressurreição, sermos salvos e li-
bertos. A Eucaristia que celebra-
mos é, desde agora, nossa par-
ticipação na Páscoa de Jesus. E 
Ele assim deseja. De nossa parte, 
esforçemo-nos para viver com 
responsabilidade nosso Batismo. 
E que Deus recompense cada ba-
tizado que, por causa de Cristo, 
exerce seu ministério em nossa 
comunidade, especialmente nos-
sas catequistas.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios. 

(silêncio)

P. Senhor, que viestes procurar 
quem estava perdido, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes dar a vida em 
resgate de muitos, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que congregais na unida-
de os vossos filhos dispersos, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-

cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

GLÓRIA4  
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, que 
unis os corações dos vossos fiéis 
num só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais e esperar o 
que prometeis, para que, na insta-
bilidade deste mundo, fixemos os 
nossos corações onde se encontram 
as verdadeiras alegrias. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Como Pai Amoroso, o Senhor 
dirige a nós sua Palavra. Acolhamos 
seus ensinamentos e aceitemos 
suas advertências e correções.

PRIMEIRA LEITURA
(Is 66,18-21)

6
Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
Assim diz o Senhor: 18“Eu que co-
nheço suas obras e seus pensa-
mentos, virei para reunir todos os 
povos e línguas; eles virão e verão 
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minha glória. 19Porei no meio deles 
um sinal, e enviarei, dentre os que 
foram salvos, mensageiros para os 
povos de Tarsis, Fut, Lud, Mosoc, 
Ros, Tubal e Javã, para as terras dis-
tantes, e, para aquelas que ainda 
não ouviram falar em mim e não 
viram minha glória. Esses enviados 
anunciarão às nações minha glória, 
20e reconduzirão, de toda parte, até 
meu santo monte em Jerusalém, 
como oferenda ao Senhor, irmãos 
vossos, a cavalo, em carros e litei-
ras, montados em mulas e drome-
dários, – diz o Senhor – e como os 
filhos de Israel, levarão sua ofe-
renda em vasos purificados para a 
casa do Senhor. 21Escolherei dentre 
eles alguns para serem sacerdotes 
e levitas, diz o Senhor”. - Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 116(117)7
Ide por todo o mundo, a todos 
pregai o Evangelho!
1. Cantai louvores ao Senhor, todas 
as gentes, / povos todos festejai-o.
2. Pois comprovado é seu amor 
para conosco, / para sempre Ele é 
fiel.

SEGUNDA LEITURA
(Hb 12,5-7.11-13)

8
Leitura da Carta aos Hebreus. Ir-
mãos: 5Já esquecestes as palavras 
de encorajamento que vos foram 
dirigidas como a filhos: “Meu filho, 
não desprezes a educação do Se-
nhor, não desanimes quando ele te 
repreende; 6pois o Senhor corrige 
a quem ele ama e castiga a quem 
aceita como filho”. 7É para a vossa 
educação que sofreis, e é como fi-
lhos que Deus vos trata. Pois qual 
é o filho a quem o pai não corrige? 
11No momento mesmo, nenhuma 
correção parece alegrar, mas causa 
dor. Depois, porém, produz um fru-
to de paz e de justiça para aqueles 
que nela foram exercitados. 12Por-
tanto, “firmai as mãos cansadas e 
os joelhos enfraquecidos; 13acertai 
os passos dos vossos pés”, para que 
não se extravie o que é manco, mas 
antes seja curado.  - Palavra do Se-
nhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o Caminho, a Verdade e 

Vida; ninguém chega ao Pai senão 
por mim!'

EVANGELHO
(Lc 13,22-30)

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo: 22Jesus atraves-
sava cidades e povoados, ensinan-
do e prosseguindo o caminho para 
Jerusalém. 23Alguém lhe perguntou: 
“Senhor, é verdade que são poucos 
os que se salvam?” Jesus respon-
deu: 24“Fazei todo esforço possível 
para entrar pela porta estreita. Por-
que eu vos digo que muitos ten-
tarão entrar e não conseguirão. 
25Uma vez que o dono da casa se le-
vantar e fechar a porta, vós, do lado 
de fora, começareis a bater, dizen-
do: ‘Senhor, abre-nos a porta!’ Ele 
responderá: ‘Não sei de onde sois’. 
26Então começareis a dizer: ‘Nós co-
memos e bebemos diante de ti, e tu 
ensinaste em nossas praças!’ 27Ele, 
porém, responderá: ‘Não sei de 
onde sois. Afastai-vos de mim todos 
vós que praticais a injustiça!’ 28Ali 
haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, 
junto com todos os profetas no rei-
no de Deus, e vós, porém, sendo 
lançados fora. 29Virão homens do 
oriente e do ocidente, do norte e 
do sul, e tomarão lugar à mesa no 
Reino de Deus. 30E assim há últimos 
que serão primeiros, e primeiros 
que serão últimos”. - Palavra da Sal-
vação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-podero-
so / Criador do céu e da terra, / e 
em Jesus Cristo seu único Filho , 
nosso Senhor, / que foi concebi-
do 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; / 
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 Santa Igreja 

Católica; / na comunhão dos san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna.

' ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, a Deus que nos 
ama e deseja que todos se salvem, 
apresentemos as nossas preces e 
digamos:
T. Salvai-nos, ó Senhor, todos os 
dias!
1. Senhor, Vós que escolhestes den-
tre o vosso povo sacerdotal, alguns 
para exercerem um serviço à comu-
nidade; fortalecei nossos ministros 
e ministras leigos, especialmente 
nossos catequistas.
2. Senhor, que reunistes no louvor 
de vosso nome todos os povos e 
nações; aumentai o número dos 
que vos conhecem e amam e con-
duzi a nossa missão de evangelizar 
dialogando com as antigas e novas 
culturas.
3. Senhor, Vós que nos tratais como 
filhos; conduzi nossos passos no ca-
minho sinodal.
4. Senhor, para participar de vosso 
Reino é preciso entrar pela porta 
estreita; concedei a todos os bati-
zados optar sempre pelos caminhos 
que levam até Vós.

(outras orações da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14

1. Recebei, Senhor do céu, / nossa 
oferta deste pão. / Este pão se tor-
nará depois, / Corpo vivo de Jesus.
2. Recebei também, Senhor, / deste 
vinho, nosso dom / Este vinho que 
será depois / Sangue vivo de Jesus.
3. Neste Corpo e neste Sangue / 
Acharemos salvação; / renovados 
com celeste ardor / saberemos ser 
fiéis.
4. Glória ao Pai onipotente / Gló-
ria ao Filho Redentor / E ao Espíri-
to de eterno amor / pelos séculos. 
Amém.
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ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que pelo sacrifício da 
cruz, oferecido uma só vez, conquis-
tastes para vós um povo, concedei à 
vossa Igreja a paz e a unidade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C16

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre em todo o lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por 
Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Pa-
lavra criastes o universo e em vossa 
justiça tudo governais. Tendo-se en-
carnado, vós nos destes o vosso Fi-
lho como mediador. Ele nos dirigiu 
a vossa palavra, convidando-nos a 
seguir seus passos. Ele é o caminho 
que conduz para vós, a verdade que 
nos liberta e a vida que nos enche 
de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as 
mulheres, criados para a glória de 
vosso nome, redimidos pelo sangue 
de sua cruz e marcados com o selo 
de vosso Espírito. Por essa razão, 
agora e sempre, nós nos unimos à 
multidão dos Anjos e dos Santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo e † o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas 
mãos, vos deu graças novamente 

e o entregou a seus discípulos, di-
zendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: EST. É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI IST. EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
CC. Celebrando, pois, ó Pai santo, 
a memória de Cristo, vosso Filho, 
nosso Salvador, que pela paixão 
e morte de cruz fizestes entrar na 
glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do 
vosso amor até que ele venha e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice 
da bênção.
CC. Olhai com bondade para a ofer-
ta da vossa Igreja. Nela vos apre-
sentamos o sacrifício pascal de Cris-
to, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Pela participação neste misté-
rio, ó Pai todo-poderoso, santificai-
-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tornemos semelhantes à ima-
gem de vosso Filho. Fortalecei-nos 
na unidade, em comunhão com o 
nosso Papa Francisco, o nosso bis-
po Odilo, com todos os bispos, pres-
bíteros e diáconos e todo o vosso 
povo.
T. O vosso Espírito nos una num só 
corpo!
2C. Fazei que todos os membros 
da Igreja, à luz da fé, saibam reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhem-se, de verdade, no serviço 
do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na ale-
gria!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos cuja fé só vós conhe-

cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a 
bem-taventurada Virgem Maria, 
São José seu Esposocom os Após-
tolos e Mártires, São Paulo, Patrono 
da nossa Arquidiocese e todos os 
Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(Lc 13,24 e Sl 117)

1718
Esforçai-vos por entrar pela porta 
que é estreita; / porque muitos, eu 
vos digo, / tentarão entrar por ela, 
/ porém não conseguirão.
1. Abri-me vós, abri-me as portas 
da justiça; / quero entrar para dar 
graças ao Senhor! / 'Sim, esta é a 
porta do Senhor, / por ela só os jus-
tos entrarão!'
2. Ó Senhor, dai-nos a vossa salva-
ção, / ó Senhor, dai-nos também 
prosperidade!' / Bendito seja, em 
nome do Senhor, / aquele que em 
seus átrios vai entrando! / 
3. Desta casa do Senhor vos ben-
dizemos. / Que o Senhor e nosso 
Deus nos ilumine! / Dou-vos graças, 
ó Senhor, porque me ouvistes / e 
vos tornastes para mim o Salvador!
4. Vós sois meu Deus, eu vos bendi-
go e agradeço! / Vós sois meu Deus, 
eu vos exalto com louvores! / Dai 
graças ao Senhor, porque ele é bom! 
/ 'Eterna é a sua misericórdia!'
5. Demos glória a Deus Pai onipo-
tente / e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso / e ao Espírito que ha-
bita em nosso peito / pelos séculos 
dos séculos. Amém.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, fazei 
agir plenamente em nós o sacra-
mento do vosso amor, e transfor-
mai-nos de tal modo pela vossa 
graça, que em tudo possamos agra-
dar-vos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL21

RITOS FINAIS

(Tempo Comum II, p.526)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo!
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa 
força; ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

 
CANTO FINAL22

Senhor se tu me chamas eu quero 
te ouvir. / Se queres que eu te siga 
respondo: “Eis-me aqui”. (bis)
1. Profetas te ouviram e seguiram 
tua voz. / Andaram mundo afora e 
pregaram sem temer. / Seus passos 
tu firmaste, sustentando seu vigor. / 

UMA PORTA MAIS LARGA
Nas grandes cidades, conseguir 
espaço é um grande problema. 
Nas periferias temos grandes di-
ficuldades para conseguir e tam-
bém construir nossas comunida-
des, em espaços muito peque-
nos. Nas regiões mais centrais, 
muitos dos edifícios novos tem 
apartamentos cada vez menores. 
A falta de espaço também afeta o 
trânsito, com uma grande quanti-
dade veículos nas ruas, e parece 
que realidade nunca é capaz aco-
modar a todos. Além disso, em 
nossas casas sempre parece que 
não temos armários ou gavetas 
suficientes para organizar, dividir 
e arrumar todas as coisas. Preci-
samos de mais espaço.
Ao falar das coisas do Reino, Jesus 
usou várias imagens e parábolas 
para ilustrar a sua pregação. Algu-
mas vezes ele falou das sementes 
e de como o Reino cresce e se 
espalha. Também usou a imagem 
do fermento, que é misturado à 
farinha, para indicar a força trans-
formadora e a capacidade de 
crescimento das coisas do Reino. 
Jesus falou ainda sobre a miseri-
córdia, e como o Pai acolhe, per-
doa e resgata todos os que pro-
curam. Sendo assim, fica difícil 
imaginar ou encontrar restrições 
e limitações ao amor de Deus. 
Por que falar de uma porta estrei-
ta para entrar no céu? Uma porta 
mais larga, com mais espaço, não 
facilitaria a entrada de mais pes-
soas?
Garantir a acessibilidade é uma 

das normas técnicas, e uma 
exigência das construções mo-
dernas. Os construtores devem 
pensar nisso, e tudo deve ser 
feito de forma que as pessoas 
possam acessar sem muitas difi-
culdades aos diversos ambientes 
e repartições. A falta de acessibi-
lidade é considerada um erro de 
planejamento e de execução de 
uma obra. Mas o que serve para 
a construção de casa e edifícios, 
não pode ser aplicado para o pro-
jeto de Deus. Não existe um erro 
com o tamanho da porta, ela te 
a medida justa da misericórdia de 
Deus e do esforço que fazemos 
para entrar por ela.
Desejar uma porta mais larga é o 
mesmo que querer uma fé menos 
comprometida, e uma vida ético-
-moral menos consistente. Exigir, 
da parte de Deus, uma porta lar-
ga é o mesmo que não buscar o 
arrependimento e a conversão, 
e o mesmo que tentar viver um 
cristianismo falsificado e light. 
A porta estreita não significa 
uma restrição da misericórdia de 
Deus, ela indica que para entrar 
no Reino é preciso esforço, isto 
é, comprometimento e adesão 
a Cristo. O tempo presente é o 
tempo da graça e da misericórdia 
de Deus, que nos convida a fazer 
todo esforço para entrar pela por-
ta estreita e assim participar do 
banquete do Cordeiro. 

Dom Devair Araújo da Fonseca
Bispo auxiliar de São Paulo

Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, 
aqui estou.
2. Nos passos de teu Filho toda a 
Igreja também vai, / seguindo teu 
chamado de ser santa qual Jesus. / 
Apóstolos e mártires se deram sem 
medir. / “Apóstolo, me chamas, vê, 
Senhor, estou aqui.”


