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DIA NACIONAL DO 
CATEQUISTA

1. ABERTURA  Sl 86(85) (CD VII - FX 1) 
Senhor, de mim tem piedade, 
dia e noite, a ti meu clamor! Tu 
és um Deus de bondade, para 
quem por ti chama és amor!

1. As nações que tu criaste virão 
todas te adorar, pois fizeste ma-
ravilhas que nos levam a te lou-
var. Tu somente és o Senhor, só 
tu sabes governar.

2. Vem! Me ensina teus caminhos: 
só por eles quero andar. Guia 
bem meu coração, para contigo 
eu sempre estar. O teu nome, meu 
Senhor, quero sempre respeitar.

3. Meu Senhor, eu te agradeço, vou 
louvar-te, sem cessar. Tu me amas, 
de verdade, vais da morte me li-
vrar. Os malvados me perseguem, 
querem mesmo me matar.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.             T. Amém.
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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 Se-
nhor, / só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, / 
com o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus do uni-
verso, fonte de todo bem, derra-
mai em nossos corações o vosso 
amor e estreitai os laços que nos 
unem convosco para alimentar 
em nós o que é bom e guardar 
com solicitude o que nos destes. 
Por N.S.J.C.
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.

 Anim. Hoje é Dia Nacional 
do Catequista. Por isso somos convi-
dados a rezar por aquelas pessoas 
que se dedicam a esse ministério tão 
relevante na formação cristã. Nossa 
comunidade agradece a Deus pelo 
esforço dos nossos catequistas e pede 
que a recompensa divina nunca lhes 
venha a faltar.

3. ATO PENITENCIAL
P. Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia 
com o Pai, abramos o nosso espíri-
to ao arrependimento para sermos 
menos indignos de aproximar-nos 
da mesa do Senhor.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar os co-
rações arrependidos, tende piedade 
de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que intercedeis por nós 
junto ao Pai, 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.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e paz na 
terra aos homens por Ele amados. / Se-
nhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-
-poderoso. / nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 

 Anim. Ouçamos a Palavra 
de Deus, que, na celebração, tem for-
ça sacramental, pois é o próprio Cris-
to quem fala quando sua palavra é 
proclamada na sagrada liturgia. 

6. PRIMEIRA LEITURA (Dt 4,1-2.6-8)
Leitura do Livro do Deuteronômio 
1Moisés falou ao povo, dizendo: 
“Agora, Israel, ouve as leis e os de-
cretos que eu vos ensino a cumprir, 
para que, fazendo-o, vivais e en-
treis na posse da terra prometida 
pelo Senhor Deus de vossos pais. 
2Nada acrescenteis, nada tireis, à 
palavra que vos digo, mas guardai 
os mandamentos do Senhor vos-
so Deus que vos prescrevo. 6Vós 
os guardareis, pois, e os poreis em 
prática, porque neles está vossa 
sabedoria e inteligência perante 
os povos, para que, ouvindo to-
das estas leis, digam: ‘Na verdade, 
é sábia e inteligente esta grande 

LITURGIA DA PALAVRA
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9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES P.154

Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Aleluia! 
Deus, nosso Pai, nesse seu imen-
so amor, foi quem gerou-nos 
com a palavra da verdade, nós, as 
primícias do seu gesto criador!

10. EVANGELHO (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
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. Naquele tempo, 1os fariseus e 
alguns mestres da lei vieram de 
Jerusalém e se reuniram em tor-
no de Jesus. 2Eles viam que alguns 
dos seus discípulos comiam o pão 
com as mãos impuras, isto é, sem 
as terem lavado. 3Com efeito, os 
fariseus e todos os judeus só co-
mem depois de lavar bem as mãos, 
seguindo a tradição recebida dos 
antigos. 4Ao voltar da praça, eles 
não comem sem tomar banho. E 
seguem muitos outros costumes 
que receberam por tradição: a ma-
neira certa de lavar copos, jarras e 
vasilhas de cobre. 5Os fariseus e os 
mestres da Lei perguntaram então 
a Jesus: “Por que os teus discípulos 
não seguem a tradição dos anti-
gos, mas comem o pão sem lavar 
as mãos?” 6Jesus respondeu: “Bem 
profetizou Isaías a vosso respeito, 
hipócritas, como está escrito: ‘Este 
povo me honra com os lábios, mas 
seu coração está longe de mim. 
7De nada adianta o culto que me 
prestam, pois as doutrinas que 
ensinam são preceitos humanos’. 
8Vós abandonais o mandamento 
de Deus para seguir a tradição dos 
homens”. 14Em seguida, Jesus cha-
mou a multidão para perto de si e 
disse: “Escutai todos e compreen-
dei: 15o que torna impuro o homem 
não é o que entra nele vindo de 
fora, mas o que sai do seu interior. 
21Pois é de dentro do coração hu-
mano que saem as más intenções, 
imoralidades, roubos, assassínios, 
22adultérios, ambições desmedidas, 
maldades, fraudes, devassidão, in-
veja, calúnia, orgulho, falta de ju-

nação!’ 7Pois, qual é a grande na-
ção cujos deuses lhe são tão pró-
ximos como o Senhor nosso Deus, 
sempre que o invocamos? 8E que 
nação haverá tão grande que tenha 
leis e decretos tão justos como esta 
lei que hoje vos ponho diante dos 
olhos?” – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 14(15), 
Cantando Salmos e Aclamações p. 154

Senhor, quem morará em vossa 
casa * e no vosso monte santo, 
habitará?

1. É aquele que caminha sem peca-
do * e pratica a justiça fielmen-
te; * que pensa a verdade no seu 
íntimo * e não solta em calúnias 
sua língua.

2. Que em nada prejudica o seu ir-
mão, * nem cobre de insultos seu 
vizinho; * que não dá valor algum 
ao homem ímpio, * mas honra os 
que respeitam o Senhor.

3. Não empresta o seu dinheiro 
com usura, * nem se deixa su-
bornar contra o inocente. * Ja-
mais vacilará quem vive assim! * 
Jamais vacilará quem vive assim!

8. SEGUNDA LEITURA 
(Tg 1,17-18.21B-22.27)
Leitura da Carta de São Tiago 
Irmãos bem-amados: 17Todo dom 
precioso e toda dádiva perfeita vêm 
do alto; descem do Pai das luzes, no 
qual não há mudança, nem sombra 
de variação. 18De livre vontade ele 
nos gerou, pela Palavra da verdade, 
a fim de sermos como que as primí-
cias de suas criaturas. 21Recebei com 
humildade a Palavra que em vós foi 
implantada, e que é capaz de sal-
var as vossas almas. 22Todavia, sede 
praticantes da Palavra e não meros 
ouvintes, enganando-vos a vós mes-
mos. 27Com efeito, a religião pura e 
sem mancha diante de Deus Pai é 
esta: assistir os órfãos e as viúvas em 
suas tribulações e não se deixar con-
taminar pelo mundo. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ízo. 23Todas estas coisas más saem 
de dentro, e são elas que tornam 
impuro o homem”. – Palavra da 
salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, 
/ que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou 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 santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai 
nossas preces, na certeza de que 
seremos atendidos e fortalecidos 
em nosso anseio por um mundo 
melhor, construído pelo amor que 
brota do Coração de Jesus. Reze-
mos juntos: 
T. Que a vossa Palavra transforme nossos 
corações!
1. Iluminai a Igreja, para que seja 

sempre servidora fiel da Palavra.
2. Concedei aos cristãos amar a 

Eucaristia e viver segundo os 
critérios da comunhão. 

3. Cumulai de graças e bênçãos os 
que ajudam no ensino da Pala-
vra de Deus. 

4. Fortalecei os catequistas, para 
que ensinem o que experimen-
tam pela fé. 

5. Propiciai aos catequistas desta 
comunidade a recompensa que 
só vós podeis dar.  

(Outras intenções da comunidade)
P. Encerremos rezando, em co-
munhão com o Papa Francisco,  a 
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16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
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. Ele é a vossa Palavra viva, 
pela qual tudo criastes. Ele é o nos-
so Salvador e Redentor, verdadei-
ro homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria. 
Ele, para cumprir a vossa vontade e 
reunir um povo santo em vosso lou-
vor, estendeu os braços na hora da 
sua paixão, a fim de vencer a morte 
e manifestar a ressurreição. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós asso-
ciar-nos a seus louvores, 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   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 
E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

oração à Sagrada Família, em pre-
paração ao próximo Sínodo dos 
Bispos:
T. Jesus, Maria e José, / em Vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor; 
/ a Vós com confiança nos dirigimos. 
/ Sagrada Família de Nazaré, / tornai 
também nossas famílias lugares de co-
munhão e cenáculos de oração,/  escolas 
autênticas do Evangelho/ e pequenas 
Igrejas domésticas. / Sagrada Família de 
Nazaré, / que nunca mais se faça nas fa-
mílias / experiência de violência, egoísmo 
e divisão: / quem ficou ferido ou escan-
dalizado / depressa conheça consolação 
e cura. / Sagrada Família de Nazaré, / 
que o próximo Sínodo dos Bispos / pos-
sa despertar, em todos, / a consciência do 
caráter sagrado e inviolável da família / e 
a sua beleza no plano de Deus./
Jesus, Maria e José, /escutai e aten-
dei à nossa súplica./ Amém.

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, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD LITURGIA VII, Fx 4)
1. As mesmas mãos que plantaram 

a semente aqui estão. O mesmo 
pão que a mulher preparou aqui 
está. O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualda-
de haverá, /:e nesta festa onde a 
gente é irmão, o Deus da vida se 
faz comunhão!:/ (Bis)

2. Na flor do altar brilha o sonho 
da paz mundial. A luz acesa é 
fé que palpita hoje em nós. Do 
livro aberto o amor se derrama 
total no nosso altar!

3. Benditos sejam os frutos da terra 
de Deus, benditos sejam o tra-
balho e a nossa união. Bendito 
seja Jesus, que conosco estará 
além do altar!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Ó Deus, o sacrifício que vamos 
oferecer nos traga sempre a graça 
da salvação, e vosso poder leve à 
plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
(SL 139(138) - CD IX -Fx 11)

O mal que sai de nós, * que vem 
do coração, * impuros, sim, nos 
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faz, * diz o Senhor, irmãos! * O 
mal que sai de nós, * do coração!

1. Meu coração penetras * e lês 
meus pensamentos. * Se luto ou 
se descanso, * tu vês meus mo-
vimentos. * De todas as minhas 
palavras * tu tens conhecimento.

2. Quisesse eu me esconder * do 
teu imenso olhar, * subir até o 
céu, * na terra me entranhar, * 
atrás do horizonte, * lá, iria te 
encontrar!

3. Por trás e pela frente, * teu ser 
me envolve e cerca. * O teu saber 
me encanta, * me excede e me 
supera. * Tua mão me acompa-
nha, * me guia e me acoberta.

4. Se a luz do sol se fosse, * Que 
escuridão seria!... * Se as trevas 
me envolvessem, * o que adian-
taria?... * Pra ti, Senhor, a noite * 
é clara como o dia!

5 As fibras do meu corpo * teceste 
e entrançaste. * No seio de mi-
nha mãe * bem cedo me formas-
te. * Melhor do que ninguém * 
me conheceste e amaste!

6. Teus planos insondáveis! * Sem 
fim, tuas maravilhas! * Contá-
-las eu quisera, * mas quem o 
poderia?... * Como da praia a 
areia, * só tu as saberias?

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Restau-
rados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, 
que este alimento da caridade 
fortifique os nossos corações 
e nos leve a vos servir em nos-
sos irmãos e irmãs. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª- : 1Ts 4, 13-18; ; Sl 95 (96), 1.3. 4-5. 11-12. 13 (R/. 13b) ; Lc 4, 16-30
• 3ª- : 1Ts 5, 1-6.9-11 ; Sl 26 (27), 1. 4. 13-14 (R/. 13) ; Lucas 4, 31-3
• 4ª- : Cl 1, 1-8 ; Sl 51 (52), 10-11 (R/. 10b) ; Lc 4, 38-44
• 5ª- : Cl 1, 9-14 ; Sl 97 (98), 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R/. 2a) ; Lc 5, 1-11
• 6ª- : Cl 1, 15-20 ; Sl 99 (100), 2. 3. 4. 5 (R/. 2c) ; Lc 5, 33-39
• Sáb.: Cl 1,21-23 ; Sl 53(54),3-4.6.8 (R/. 6a) ; 
• 23º DTC. Is 35,4-7a ; Sl 145 (146),7.8-9a.9bc-10 (R/. 1.2a) ; Tg 2,1-5 ;  
   Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mudo)
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RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: 

21. CANTO FINAL (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, não é 
nunca descortês, o amor não é 
egoísta, o amor nunca é dobrez.

No próximo sábado celebramos a Dedi-
cação da Catedral da Sé de São Paulo.

DEDICAÇÃO DA CATEDRAL METROPOLITANA
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, DE SÃO PAULO

Todos os anos, no dia 5 de setem-
bro, celebramos o aniversário da 
Dedicação da nossa Catedral da 
Sé, que tem como título - “Nossa 
Senhora da Assunção”. Assim fa-
zemos na Liturgia para expressar 
com uma riqueza muito grande de 
simbolismos, o significado daquilo 
que somos nós mesmos, enquanto 
Igreja de Cristo, formada de “pedras 
vivas”, conforme a bela expressão de 
São Pedro (cf 1Pd 2,5).
Nossa Catedral Metropolitana, de-
dicada à honra e glória de Deus e 
da Virgem Maria elevada ao céu, é 
a igreja-sede da Arquidiocese e do 
arcebispo, a igreja-mãe de todas as 
igrejas de São Paulo.
A solenidade da Dedicação diz 
muito daquilo que é a própria Igre-
ja, reunida e pastoreada pelos seus 
legítimos bispos, com a participação 
dos padres. As muitas paróquias e 
comunidades de fé, que se reúnem 
em cada lugar de nossa Arquidioce-
se, estão unidas entre si por um laço 
profundo de fé, esperança e carida-
de e pela relação comum com seu 
bispo, sucessor dos Apóstolos, que 
as mantém unidas e as confirma 
no caminho de Jesus Cristo. Assim 
acontece em cada Diocese.
A Catedral é a igreja-símbolo dessa 
comunhão e unidade dos fiéis em 
torno de Cristo, congregada visi-
velmente em torno do bispo e dos 

seus padres. Por isso, na Catedral 
também são realizadas as grandes 
solenidades da Liturgia e da vida da 
Igreja local; nela, especialmente, o 
bispo ensina a toda a comunidade 
arquidiocesana, como guia e pas-
tor; com ela e por ela, ali celebra os 
Sacramentos e o culto divino; na 
Catedral não se reúne apenas uma 
comunidade entre as tantas, mas 
é significada, de alguma maneira, 
toda a grande comunidade arqui-
diocesana de S. Paulo.
A Dedicação da Catedral deve ser 
celebrada com o grau de “soleni-
dade” na própria Catedral da Sé e, 
com o grau de “festa”, em todas as 
outras igrejas da Arquidiocese, com 
tudo o que isso significa para a Li-
turgia. É uma ocasião para agrade-
cer a Deus pelos evangelizadores, 
que edificaram a Igreja em São 
Paulo ao longo de quase 5 séculos, 
desde o Pe. Nóbrega, São José de 
Anchieta e seus companheiros, até 
nossos dias. É também o momento 
de pedir a Deus a graça de sermos 
“novos evangelizadores”, para con-
tinuar honrando a glória de Deus 
nesta cidade.
Que o aniversário da Dedicação da 
Catedral Nossa Senhora da Assunção 
frutifique em abundantes bênçãos de 
Deus para todo o povo de São Paulo!

Card. Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo


