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P. A graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor,
estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, aqui
nos encontramos reunidos no
amor de Cristo para celebrarmos
o mistério de sua paixão, morte
e ressurreição. Participando do
mistério de sua Páscoa, por esta
Eucaristia, renovaremos nossa
aliança de amor e, como Pedro,
confessaremos na Igreja e com a
Igreja a nossa fé em Jesus, Filho
de Deus e Salvador do mundo
que nos dá coragem para tomar
a cruz de cada dia, fruto de nossa
adesão a Ele e ao seu Reino.

RITOS INICIAIS
1 CANTO DE ABERTURA

SL 124 (125) (= A FX 9 CD “LITURGIA VII”)

Senhor, escuta as preces / do servo teu, do povo teu / eleito e bem
amado; / dá paz aos que em ti creem / e verdadeiros / teus mensageiros / se achem comprovados!
1. Quem confia no Senhor é qual
monte de Sião: não tem medo, não
se abala, está bem firme no seu
chão.
2. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém. O Senhor cerca seu povo,
para não temer ninguém.
3. A mão dura dos malvados não
esmague as criaturas, para os justos não mancharem suas mãos em
aventuras.
4. Venha a paz para o teu povo, o
teu povo de Israel. Venha a paz para
o teu povo, pois tu és um Deus fiel.
2 SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.

3 ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, tendo consciência de nossas fragilidades e pecados, elevemos nosso olhar para
Aquele que é nosso Auxiliador, o
Senhor justo e compassivo, e supliquemos o dom de sua misericórdia.
(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 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 compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
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
Glória a Deus nas alturas, / e paz
na terra aos homens por Ele amados. / Senhor 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
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, criador de todas as coisas, volvei para
nós o vosso olhar e, para sentirmos
em nós a ação do vosso amor, fazei
que vos sirvamos de todo coração.
Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Abramos nossos ouvidos e
corações para acolher a Palavra
que vem de Deus, e que nos oferece um sentido para nossos sofrimentos e humilhações por causa
da fidelidade a Ele.
6 PRIMEIRA LEITURA

(Is 50,5-9a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
⁵O Senhor abriu-me os ouvidos; não
lhe resisti nem voltei atrás. ⁶Ofereci as costas para me baterem e as
faces para me arrancarem a barba:
não desviei o rosto de bofetões e
cusparadas. ⁷Mas o Senhor Deus
é meu Auxiliador, por isso não me
deixei abater o ânimo, conservei o
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rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado.
⁸A meu lado está quem me justifica;
alguém me fará objeções? Vejamos.
Quem é meu adversário? Aproxime-se. ⁹Sim, o Senhor Deus é meu
Auxiliador; quem é que me vai condenar? – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7 SALMO

(114-115)

(Cantando Salmos e Aclamações p. 156)

Andarei na presença de Deus, /
junto a ele, na terra dos vivos.
1. Eu amo o Senhor, porque ouve
/ o grito da minha oração. / Inclinou para mim seu ouvido, / no dia
em que eu o invoquei.
2. Prendiam-me as cordas da
morte, / apertavam-me os laços
do abismo; / invadiam-me angústia e tristeza, / eu, então, invoquei o Senhor: / “Salvai, ó Senhor,
minha vida!”
3. O Senhor é justiça e bondade,
/ nosso Deus é amor-compaixão.
/ É o Senhor quem defende os
humildes: / eu estava oprimido, e
salvou-me.
4. Libertou minha vida da morte,
/enxugou de meus olhos o pranto
/ e livrou os meus pés do tropeço.
/ Andarei na presença de Deus, /
junto a ele, na terra dos vivos.
8 SEGUNDA LEITURA

(Tg 2,14-18)

Leitura da Carta de São Tiago.
¹⁴Meus irmãos: que adianta alguém dizer que tem fé, quando
não a põe em prática? A fé seria
então capaz de salvá-lo? ¹⁵Imaginai que um irmão ou uma irmã
não têm o que vestir e que lhes
falta a comida de cada dia; ¹⁶se
então alguém de vós lhes disser:
“Ide em paz, aquecei-vos”, e: “Comei à vontade”, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? ¹⁷Assim também a fé: se
não se traduz em obras, por si só
está morta. ¹⁸Em compensação,
alguém poderá dizer: “Tu tens a
fé e eu tenho a prática!” Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que
eu te mostrarei a minha fé pelas
obras! - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
9 ACLAMAÇÃO
(Cantando Salmos e Aclamações P.156)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Eu de nada me glorio, / a não ser,
da cruz de Cristo; / vejo o mundo
em cruz pregado / e para o mundo
em cruz me avisto!
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10 EVANGELHO

(Mc 8,27-35)

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, ²⁷Jesus partiu
com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos:
“Quem dizem os homens que eu
sou?” ²⁸Eles responderam: “Alguns
dizem que tu és João Batista; outros
que és Elias; outros, ainda, que és
um dos profetas”. ²⁹Então ele perguntou: “E vós, quem dizeis que
eu sou?” Pedro respondeu: “Tu és
o Messias”. ³⁰Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu
respeito. ³¹Em seguida, começou a
ensiná-los, dizendo que o Filho do
Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e doutores da Lei; devia
ser morto, e ressuscitar depois de
três dias. ³²Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte
e começou a repreendê-lo. ³³Jesus
voltou-se, olhou para os discípulos
e repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai
para longe de mim, Satanás! Tu não
pensas como Deus e sim como os
homens”. ³⁴Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: “Se
alguém me quer seguir, renuncie a
si mesmo, tome a sua cruz e me
siga. ³⁵Pois quem quiser salvar a sua
vida, vai perdê-la; mas quem perder
a sua vida por causa de mim e do
Evangelho, vai salvá-la”. – Palavra
da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11 HOMILIA
12 PROFISSÃO DE FÉ
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; / 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 santos; / na remissão
dos pecados; / na ressurreição da
carne; / na vida eterna. Amém.

13 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, ao Senhor que
defende os fracos e humilhados, inclinando seu ouvido para ouvir nosso clamor, peçamos:
T. Ouvi, Senhor, o clamor de nossas
preces.
1. Senhor, tendo edificado a Igreja
sobre a profissão de fé do Apóstolo São Pedro, guardai e fortalecei o
Papa Francisco em sua missão de
confirmar a nossa fé.
2. Senhor, Vós nos convidais a tomar a cruz de cada dia e a segui-lo; que aprendamos convosco a
oferecer nossas vidas em favor dos
irmãos e irmãs, especialmente os
mais pobres e desamparados.
3. Senhor, que a fé que proclamamos com nossa boca seja manifestada em nossos atos para que a
nossa vida entregue por vós se torne um testemunho de vosso amor
para o mundo.
4. Senhor, nós confiamos totalmente em Vós. Fortificai os que sofrem
perseguição por causa da vossa Palavra, para que a certeza da vitória
final os encoraje no meio das dificuldades da missão.
(Outras preces da comunidade)
P. Encerremos rezando, em comunhão com o Papa Francisco, a oração em preparação ao próximo Sínodo dos Bispos:
T. Senhor Jesus, / a tua Igreja a caminho do Sínodo / dirige o olhar a
todos os jovens do mundo. / Pedimos-te que, com coragem, / assumam a própria vida, / olhem para
as realidades mais bonitas e mais
profundas / e conservem sempre
um coração livre. / Acompanhados
por guias sábios e generosos, / ajuda-os a responder à chamada que
Tu diriges a cada um deles, / para
realizar o próprio projeto de vida
e alcançar a felicidade. / Mantém
aberto o seu coração aos grandes
sonhos / tornando-os atentos ao
bem dos irmãos. / Como o Discípulo amado, / também eles permaneçam ao pé da Cruz para acolher a
tua Mãe, / recebendo-a como um
dom de ti. / Sejam testemunhas
da tua Ressurreição / e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles /
anunciando com alegria que Tu és
o Senhor. Amém.

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 igualdade
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 trabalho
e a nossa união. Bendito seja Jesus,
que conosco estará além do altar!
15 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Sede propício, ó Deus, às nossas
súplicas, e acolhei com bondade as
oferendas dos vossos servos e servas para que aproveite à salvação de
todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C
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 Palavra criastes o universo e em vossa
justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho 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 digno 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 Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem 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 discípulos, 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, 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 REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte, 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 oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que
nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos
na unidade, em comunhão com o
nosso Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, com todos os bispos, presbíteros 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 reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-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 esperanças, e andar juntos no caminho do
vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
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 conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, 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 eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, São Paulo
Patrono da nossa Arquidiocese, e
todos os Santos, vos louvaremos
e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 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
17 RITO DA COMUNHÃO
18
17 CANTO DE COMUNHÃO

Sl 139(138) (CD IX -FX 11)

Se alguém me quer seguir, / tem
que renunciar, / tomar a cruz e vir
/ comigo a caminhar... / se alguém
me quer seguir, / a cruz tomar!
1. Meu coração penetras / e lês
meus pensamentos. / Se luto ou se
descanso, / tu vês meus movimentos. / 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 acompanha, /
me guia e me acoberta.
4. Se a luz do sol se fosse, / Que escuridão seria!... / Se as trevas me
envolvessem, / o que adiantaria?...
/ Pra ti, Senhor, a noite / é clara
como o dia!
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5. As fibras do meu corpo / teceste
e entrançaste. / No seio de minha
mãe / bem cedo me formaste. /
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?
7. Que os maus da terra sumam,
/ pereçam os violentos, / que tramam contra ti, / com vergonhoso
intento, / abusam do teu nome /
para seus planos sangrentos.
19 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que
a ação da vossa Eucaristia penetre
todo nosso ser para que não sejamos movidos por nossos impulsos,
mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
20 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio
/ na realização do primeiro Sínodo arquidiocesano de São Paulo.
/ Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo 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 Padroeiros de nossas Comunidades,
/ sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!
POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
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RITOS FINAIS
21 BÊNÇÃO E DESPEDIDA

HINO DO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
Povo de Deus, / Igreja do Senhor, /
Caminhemos sempre unidos / num
só coração! / Quanta alegria! / Que
bênção tão grande! / O Evangelho
de Jesus anunciar
1. No Páteo do Colégio / São Paulo
recebeu / A semente do Evangelho
/ de santos missionários / Chegou a
nossa vez! É missão de todos nós! /
22

Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar
2. De Cristo somos nós / Discípulos-missionários / “Igreja em saída” /
ao encontro dos irmãos. / Levemos
generosos / a alegria do Evangelho
/ A todos os recantos / da cidade a
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor
de missionários / Envia teu Espírito
/ e nos mostra o caminho. / Converte-nos agora / e renova a Tua Igreja.
/Concede aos teus filhos / unidade,
amor e fé.

PARA VOCÊS, QUEM SOU EU?
A pergunta de Jesus a seus apóstolos, no Evangelho deste Domingo, também é feita para todos
nós, discípulos de Jesus em nosso tempo: “quem vocês dizem
que eu sou?” (Mc 8,29). Pedro
respondeu em nome de todos e
acertou: “tu és o Cristo!” E Jesus
confirmou a resposta de Pedro:
Jesus é o ungido de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ao mesmo tempo, Jesus vai avisando que o Messias enfrentará perseguições, sofrimentos e
a própria condenação injusta à
morte. Só depois disso é que sua
glória vai aparecer. E quem quiser estar com Ele, deve estar disposto a renunciar a si mesmo e
passar pelo mesmo caminho, enfrentando sofrimentos e desprezo por causa d’Ele. A firmeza na
fé e a coerência da vida segundo
o Evangelho devem ser características dos discípulos de Jesus.
Em nosso sínodo arquidiocesano
temos um lema bonito: “Deus
habita esta Cidade. Somos suas
testemunhas”. Somos as testemunhas de Deus e de Jesus Cristo, seu Ungido, em São Paulo.
Este testemunho deve aparecer
e não ficar escondido, nem ser
renegado no estilo de vida que
levamos, ou nas maneiras de organizar a sociedade.
Uma das atividades do nosso sínodo arquidiocesano é o levantamento da realidade religiosa e
pastoral em todas as paróquias
e comunidades da Arquidiocese.
É um convite a nos “olharmos no

espelho”, para ver, com sereno
realismo, como estamos. A partir dos resultados desse levantamento, faremos uma reflexão
sobre a qualidade da vida cristã e
da prática religiosa em nossas comunidades. Queremos conhecer
e compreender melhor quais são
as maiores carências e urgências
a enfrentar na evangelização em
nossa Arquidiocese.
No fundo, cada um de nós está
sendo colocado de novo diante
dessas questões: quem é Deus
para mim? Como me relaciono
com Ele? Quem é Jesus Cristo
para mim? O que representa a
Igreja de Cristo para mim? Como
me relaciono com ela? A pergunta de Jesus aos apóstolos não
foi meramente retórica, mas Ele
queria saber, se os discípulos tinham mesmo compreendido
quem Ele era e qual era a sua
missão.
Para os católicos, não basta ter
umas ideias genéricas sobre
Deus, a Igreja, a vida cristã e a
prática religiosa. A nova evangelização é um esforço da Igreja para
ajudar os seus filhos a crescerem
na fé e a aprofundarem seu testemunho cristão no mundo. E também é isso que buscamos através
do sínodo arquidiocesano, que é
um “caminho de comunhão, conversão e renovação missionária”
de nossa Igreja em São Paulo.
Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

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

