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1. ABERTURA  SL 124 (125)
 (= a Fx 9 CD “Liturgia VII”)

Senhor, escuta as preces do ser-
vo teu, do povo teu eleito e bem 
amado; dá paz aos que em ti cre-
em e verdadeiros teus mensa-
geiros 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.
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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): Ó Deus, 
criador de todas as coisas, vol-
vei 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.

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. Nesta celebração 
confessamos com São Pedro que Je-
sus é o Filho de Deus e Salvador do 
mundo. E nos dispomos a tomar a 
cruz de cada dia e seguir a Cristo 
com amor e alegria.

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, no dia em que 
celebramos a vitória de Cristo so-
bre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer 
para o pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamo-nos ne-
cessitados da misericórdia do Pai.

(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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
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 

 Anim. Ouçamos a Palavra 
de Deus, que nos ilumina e interpela 
a renovar nossa fé.
 
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 bate-
rem e as faces para me arranca-
rem 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 rosto impassí-
vel como pedra, porque sei que não 
sairei humilhado. 8A meu lado está 
quem me justifica; alguém me fará 
objeções? Vejamos. Quem é meu 
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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!

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 po-
voados de Cesaréia de Filipe. No 
caminho perguntou aos discípulos: 
“Quem dizem os homens que eu 
sou?” 28Eles responderam: “Alguns 
dizem que tu és João Batista; ou-
tros 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, come-
çou a ensiná-los, dizendo que o Fi-
lho 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 repreen-
dê-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 discí-
pulos 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
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 

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 RESPONSORIAL (114-115) 116
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. * Incli-
nou 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, * nos-
so 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 al-
guém dizer que tem fé, quando 
não a põe em prática? A fé seria 
então capaz de salvá-lo? 15Ima-
ginai que um irmão ou uma irmã 
não têm o que vestir e que lhes 
falta a comida de cada dia; 16se en-
tão alguém de vós lhes disser: “Ide 
em paz, aquecei-vos”, e: “Comei 
à vontade”, sem lhes dar o neces-
sário 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 te-
nho 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 AO EVANGELHO
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES P.156
Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Aleluia (bis)

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, peçamos ao Pai 
que toda nossa vida seja um ato de 
fé professado na liturgia e teste-
munhado a cada dia. Rezemos:
T. Ajudai-nos a professar a fé e testemu-
nhar vosso amor!
1. Pai Santo, que a Igreja dê tes-

temunho da fé e seja um sinal 
visível do vosso amor. 

2. Que São Paulo, nosso Patrono, 
nos inspire no testemunho de fé 
a da missão batismal.

3. Que os governantes trabalhem 
em favor da fé e da defesa da 
família.

4. Que os marginalizados sintam 
em nosso testemunho a força do 
vosso amor.

5. Que a fé ajude-nos a cuidar me-
lhor do nosso planeta, a casa de 
todos.
(Outras preces da comunidade)

P. Encerremos rezando, em comu-
nhão com o Papa Francisco, a ora-
ção à Sagrada Família, em prepara-
ção 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 escanda-
lizado / depressa conheça consolação e 
cura. / Sagrada Família de Nazaré, / que 
o próximo Sínodo dos Bispos / possa des-
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vossa Palavra criastes o universo 
e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos des-
tes o vosso Filho como mediador. 
Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus pas-
sos. 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 mulhe-
res, 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 re-
vela 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 Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e  o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, duran-
te 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 en-
tregou 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.

Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Se-
nhor, 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 con-
cedei que, pela força do Espírito do 
vosso amor, sejamos contados, ago-
ra 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 mistério, 
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos 
pelo Espírito e concedei que nos 
tornemos semelhantes à imagem de 
vosso Filho. Fortalecei-nos na uni-
dade, 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 Evan-
gelho. Tornai-nos abertos e disponí-
veis para todos, para que possamos 
partilhar as dores e as angústias, as 
alegrias e as esperanças, e andar jun-
tos no caminho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
3C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (N. e N.), que ador-
meceram 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 eter-

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. Sede propício, ó Deus, às nossas 
súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e servas 
para que aproveite à salvação de to-
dos o que cada um trouxe em vossa 
honra. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI, C 
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 em todo o lugar, 
Pai santo, Senhor do céu e da ter-
ra, por Cristo, Senhor nosso. Pela 

LITURGIA EUCARÍSTICA

pertar, em todos, / a consciência do cará-
ter 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.
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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...
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
P. Senhor Jesus Cristo, ....
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja...
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos...
T. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados ...
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 139(138) (CD IX -FX 11)

Se alguém me quer seguir, * a si 
tem que negar, * tomar a cruz e vir 

LEITURAS DA SEMANA:
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* 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 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 sa-
ber me encanta, * me excede e 
me supera. * Tua mão me acom-
panha, * 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?

7. Que os maus da terra sumam, * 
pereçam os violentos, * que tra-
mam 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 seja-
mos movidos por nossos impul-
sos, mas pela graça do vosso sacra-
mento. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

22. CANTO FINAL (CO 536)
Toda Bíblia é comunicação * de 
um Deus amor, de um Deus ir-
mão. * É feliz quem crê na revela-
ção, * quem tem Deus no coração.

1. Jesus Cristo é a Palavra, * pura 
imagem de Deus Pai. * Ele é 
vida e verdade, * a suprema ca-
ridade.

2. Os profetas sempre mostram * 
a vontade do Senhor. * Precisa-
mos ser profetas * para o mundo 
ser melhor.

na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, São 
Paulo Patrono da nossa Arquidio-
cese, e todos os Santos, vos louva-
remos 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

RITO DA COMUNHÃO
RITOS FINAIS

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa 
Arquidiocese, /discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos a 
acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evan-
gelho. / Conduze-nos ao encon-
tro com Jesus, / contagia-nos com 
a fé que te animou/ e infunde em 
nós coragem e ardor missionário, / 
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

36 x 544,00
10x 

Fazer teologia 
na PUC-SP 
vale a pena.

Inscrições para o vestibu-
lar a partir da 2ª semana 
de outubro até a 2ª sema-

na de novembro


