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Anim. Irmãos e irmãs, o Pai, rico em 
misericórdia, nos reúne hoje em sua 
casa e nós, seus filhos e filhas, que-
remos participar do banquete que Ele 
preparou para nós, sacramento da 
oferta que seu Filho Jesus fez de sua 
vida por nós. Hoje, a misericórdia de 
Deus nos alcançará de um modo todo 
particular por sua Palavra e por nossa 
participação no mistério do seu Corpo 
e Sangue que comungaremos. Por 
essa bondade e por sua misericórdia, 
cantemos ao Senhor nosso louvor e 
nossa ação de graças dominical.

Ritos Iniciais

abertura1
Sl 124(125) (CD Lit. VII, Fx 9)

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 mon-
te 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. 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.

4. A mão dura dos malvados não 
esmague as criaturas, para os 
justos não mancharem suas mãos 
em aventuras.

saudação2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor que encaminha nossos 

corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ato penitencial3
P. Irmãos, Cristo, ternura miseri-
cordiosa do Pai, nos chama à con-
versão. “Cristo veio ao mundo para 
salvar os pecadores. E eu sou o 
primeiro deles!” – disse São Paulo.  
Imploremos agora o dom da mise-
ricórdia que o Pai nos revelou em 
Jesus.

(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 uni-
dade os vossos irmãos e irmãs dis-
persos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo poderoso tenha com-
paixão de nós...
T. Amém.

glória4
P. Glória a Deus nas alturas, T. 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 glori-
ficamos, / 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, 
criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para 
sentirmos em nós a ação do vos-
so amor, fazei que vos sirvamos 
de todo coração. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. A alegria de Deus é comu-
nicar-se conosco. Acolhamos esta 
Palavra que, para nós e para nossa 
salvação, será proclamada.



primeira leitura6
(Ex 32, 7-11.13-14)

Leitura do Livro do Êxodo: Na-
queles dias, 7o Senhor falou a Moi-
sés: “Vai, desce, pois corrompeu-se 
o teu povo, que tiraste da terra do 
Egito. 8Bem depressa desviaram-
se do caminho que lhes prescrevi. 
Fizeram para si um bezerro de me-
tal fundido, inclinaram-se em ado-
ração diante dele e ofereceram-lhe 
sacrifícios, dizendo: ‘Estes são os 
teus deuses, Israel, que te fizeram 
sair do Egito!’” 9E o Senhor disse 
ainda a Moisés: “Vejo que este é 
um povo de cabeça dura. 10Deixa 
que minha cólera se inflame contra 
eles e que eu os extermine. Mas de 
ti farei uma grande nação”. 11Moi-
sés, porém, suplicava ao Senhor 
seu Deus, dizendo: “Por que, ó Se-
nhor, se inflama a tua cólera contra 
o teu povo, que fizeste sair do Egi-
to com grande poder e mão forte? 
13Lembra-te de teus servos Abraão, 
Isaac e Israel, com os quais te 
comprometeste, por juramento, 
dizendo: ‘Tornarei os vossos des-
cendentes tão numerosos como as 
estrelas do céu; e toda esta terra de 
que vos falei, eu a darei aos vossos 
descendentes como herança para 
sempre’”. 14E o Senhor desistiu do 
mal que havia ameaçado fazer ao 
seu povo. - Palavra do Senhor 
T. Graças a Deus.

salmo responsorial 
50 (51)7

(Cantando Salmos e Aclamações p. 238)

Vou agora levantar-me, volto à 
casa do meu Pai!

1. Tende piedade, ó meu Deus, mi-
sericórdia! * Na imensidão de vos-
so amor, purificai-me! * Lavai-me 
todo inteiro do pecado * e apagai 
completamente a minha culpa!

2. Criai em mim um coração que 
seja puro, * dai-me de novo, um 
espírito decidido. * Ó Senhor, 
não me afasteis de vossa face 
* nem retireis de mim o vosso 
Santo Espírito!

3. Abri meus lábios, ó Senhor, para 
cantar * e minha boca anunciará 
vosso louvor! * Meu sacrifício é 
minha alma penitente, * não des-
prezeis um coração arrependido!

segunda leitura8
(1Tm 1,12-17)

Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo a Timóteo. Caríssimo, 
12agradeço àquele que me deu for-
ça, Cristo Jesus, nosso Senhor, 
pela confiança que teve em mim 
ao designar-me para o seu servi-
ço, 13a mim, que antes blasfemava, 
perseguia e insultava. Mas encon-
trei misericórdia, porque agia com 
a ignorância de quem não tem fé. 
14Transbordou a graça de nosso 
Senhor com a fé e o amor que há 
em Cristo Jesus. 15Segura e digna 
de ser acolhida por todos é esta 
palavra: Cristo veio ao mundo para 
salvar os pecadores. E eu sou o pri-
meiro deles! 16Por isso encontrei mi-
sericórdia, para que em mim, como 
primeiro, Cristo Jesus demonstras-
se toda a grandeza de seu coração; 
ele fez de mim um modelo de todos 
os que crerem nele para alcançar a 
vida eterna. 17Ao Rei dos séculos, 
ao único Deus, imortal e invisível, 
honra e glória pelos séculos dos sé-
culos. Amém! - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

aclamação 
do evangelho9

(Cantando Salmos e Aclamações p. 238)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor reconciliou o mundo em 
Cristo, confiando-nos sua palavra, 
a Palavra da reconciliação, Palavra 
que hoje, aqui, nos salva!

evangelho10
Lc 15,1-32

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. Naquele tempo, 1os publicanos 
e pecadores aproximavam-se de 
Jesus para o escutar. 2Os fariseus, 
porém, e os mestres da lei critica-
vam Jesus: “Este homem acolhe os 
pecadores e faz refeição com eles”. 
3Então Jesus contou-lhes esta pa-
rábola: 4“Se um de vós tem cem 
ovelhas e perde uma, não deixa as 
noventa e nove no deserto, e vai 
atrás daquela que se perdeu, até 
encontrá-la? 5Quando a encontra, 
coloca-a nos ombros com alegria, 
6e, chegando à casa, reúne os ami-
gos e vizinhos, e diz: ‘Alegrai-vos 

comigo! Encontrei a minha ovelha 
que estava perdida!’ 7Eu vos digo: 
Assim haverá no céu mais alegria 
por um só pecador que se converte, 
do que por noventa e nove justos 
que não precisam de conversão. 
8E se uma mulher tem dez moedas 
de prata e perde uma, não acen-
de uma lâmpada, varre a casa e a 
procura, até encontrá-la? 9Quando 
a encontra, reúne as amigas e vi-
zinhas, e diz: ‘Alegrai-vos comigo! 
Encontrei a moeda que tinha perdi-
do!’ 10Por isso, eu vos digo, haverá 
alegria entre os anjos de Deus por 
um só pecador que se converte”. 11E 
Jesus continuou: Um homem tinha 
dois filhos.12O filho mais novo disse 
ao pai: Pai, dá-me a parte da he-
rança que me cabe. E o Pai dividiu 
os bens entre eles.13Poucos dias 
depois, o filho mais novo juntou o 
que era seu e partiu para um lugar 
distante e ali esbanjou tudo numa 
vida desenfreada. 14Quando tinha 
gasto tudo o que possuía, houve 
uma grande fome naquela região, 
e ele começou a passar necessi-
dade. 15Então foi pedir trabalho a 
um homem do lugar, que o mandou 
para seu campo cuidar dos porcos. 
16 O rapaz queria matar a fome com 
a comida que os porcos comiam, 
mas nem isso lhe davam. 17Então 
caiu em si e disse: quantos empre-
gados do meu pai têm pão com far-
tura e eu aqui morrendo de fome. 
18Vou-me embora, vou voltar para 
meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei 
contra Deus e contra ti; 19Já não 
mereço ser chamado teu filho. Tra-
ta-me como a um dos teus empre-
gados. 20Então, ele partiu e voltou 
para seu pai. Quando ainda estava 
longe, seu pai o avistou e sentiu 
compaixão. Correu-lhe ao encon-
tro e abraçou-o e cobriu-o de bei-
jos. 21O filho, então, lhe disse: pai, 
pequei contra Deus e contra ti. Já 
não mereço ser chamado teu filho. 
22Mas o pai disse aos empregados: 
Trazei depressa a melhor túnica 
para vestir meu filho. E colocai um 
anel no seu dedo e sandálias nos 
pés. 23Trazei um novilho gordo e 
matai-o. Vamos fazer um banquete. 
24Porque este meu filho estava mor-
to e tornou a viver, estava perdido 
e foi encontrado. E começaram a 
festa. 25O filho mais velho estava no 
campo. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 
26Então chamou um dos criados 



e perguntou o que estava aconte-
cendo. 27O criado respondeu: é teu 
irmão que voltou. Teu pai matou o 
novilho gordo porque o recuperou 
com saúde. 28Mas ele ficou com 
raiva e não queria entrar. O pai, 
saindo, insistia com ele. 29Ele, po-
rém, respondeu ao pai: eu traba-
lho para a ti há tantos anos, jamais 
desobedeci a qualquer ordem tua. 
E tu nunca me deste um cabrito 
para eu festejar com meus amigos. 
30Quando chegou este teu filho, 
que esbanjou teus bens com pros-
titutas, matas para ele o novilho ce-
vado. 31Então, o pai lhe disse: Filho, 
tu está sempre comigo e tudo o que 
é meu é teu. 32Mas era preciso fes-
tejar a alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e tornou a viver, 
estava perdido e foi encontrado. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homilia11
profissão de fé12

P. Creio em Deus Pai todo-podero-
so / 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 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, o nosso Deus é 
cheio de ternura para conosco. Ape-
sar de nossos pecados, Ele inclina 
para nós seu ouvido e manifesta sua 
misericórdia. Imploremos a sua com-
paixão.
T. Dai-nos, Senhor, vosso amor e 
vossa compaixão.
1. Abençoai o Papa Francisco, para 
que continue a abraçar a humanida-
de como testemunha da misericórdia 
que vem de Vós. 
2. Iluminai a nossa Arquidiocese de 
São Paulo em seu trabalho missioná-
rio de ir ao encontro dos que sofrem 

e oferecer a eles o rosto da misericór-
dia do Pai.
3. Curai os que sofrem doenças de 
qualquer natureza e consolai os que 
se encontram perdidos e sem rumo 
na vida.
4. Dai a cada um de nós a coragem de 
reconhecer nossas faltas e de buscar 
a sua misericórdia e seu perdão.

(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo nosso Senhor. 
T. Amém. 

Liturgia Eucarística
apresentação 
das oferendas14

(HIN III p.419)

Bendito sejas, Senhor Deus / 
pelo vinho e pelo pão/ vão tor-
nar-se no caminho / alimento e 
salvação!

1. Ó Senhor, neste altar colocamos, 
Com ofertas de pão e de vinho, 
Alegria, esperança e angústia, 
Que são parte do nosso caminho.

2. Mesmo quando forçado a partir 
E deixar sua terra natal, 
Este povo caminha contigo, 
Com vigor combatendo o mal.

3. Se os estranhos nos vêm pergun-
tar: “Povo errante, pra onde tu 
vais?” Nós dizemos: “Com Deus 
caminhamos Para o amor, a ver-
dade e a paz!”

4.És um Deus peregrino na História, 
Deus fiel, que caminha à frente 
Do teu povo que luta à procura 
Do seu chão com coragem va-
lente!

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba, Senhor...

oração sobre 
as oferendas15

P. Sede propício, ó Deus, às nos-
sas súplicas, e acolhei com bon-
dade as oferendas dos vossos ser-
vos e servas para que aproveite à 
salvação de todos o que cada um 
trouxe em vossa honra. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

oração eucarÍstica 
sobre reconciliação ii16

(MR - p. 871)

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 Senhor 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

CP. Nós vos agradecemos, Deus Pai 
todo-poderoso, e por causa de vossa 
ação no mundo vos louvamos pelo 
Senhor Jesus. No meio da humani-
dade, dividida em contínua discór-
dia, sabemos por experiência que 
sempre levais as pessoas a procurar 
a reconciliação. Vosso Espírito San-
to mova os corações, de modo que 
os inimigos voltem à amizade, os 
adversários se deem as mãos e os 
povos procurem reencontrar a paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz.
Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a 
busca da paz vença os conflitos, que 
o perdão supere o ódio, e a vingança 
dê lugar à reconciliação. Por tudo de 
bom que fazeis, Deus de misericór-
dia, não podemos deixar de vos lou-
var e agradecer. Unidos ao coro dos 
reconciliados cantamos (dizemos) a 
uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Deus de amor e de poder, louva-
do sois em vosso Filho Jesus Cris-
to, que veio em vosso nome. Ele é 
a vossa palavra que liberta e salva 
toda a humanidade. Ele é a mão que 
estendeis aos pecadores. Ele é o ca-
minho pelo qual nos chega a vossa 
paz.
T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos 
de vossa paz.
Deus, nosso Pai, quando vos aban-
donamos, vós nos reconduzistes por 
vosso Filho, entregando-o à morte 
para que voltássemos a vós e nos 
amássemos uns aos outros. Por isso, 
celebramos a reconciliação que vos-
so Filho nos mereceu. 
CC. Cumprindo o que ele nos man-
dou, vos pedimos: Santificai,  por 
vosso Espírito, estas oferendas. An-
tes de dar a vida para nos libertar, 
durante a ceia, Jesus tomou o pão, 
pronunciou a bênção de ação de gra-
ças e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Naquela mesma noite, tomou nas 
mãos o cálice e, proclamando a vos-
sa misericórdia, o deu a seus discípu-
los, 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.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Ó Deus, Pai de misericórdia, 
vosso Filho nos deixou esta prova de 



2ª-: 1Cor 11,17-26.33 ; Sl 39(40),7-8a. 8b-9. 10. 17 (R/. 1Cor 11, 26b) ; Lc 7,1-10
3ª-: 1Cor 12,12-14.27-31a ; Sl 99(100),2. 3. 4. 5 (R/. 3c) ; Lc 7,11-17
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O homem — cada um dos ho-
mens — é este filho pródigo: fasci-
nado pela tentação de se separar 
do Pai para viver de modo indepen-
dente a própria existência; caído na 
tentação; desiludido do nada que, 
como miragem, o tinha deslumbra-
do; sozinho, desonrado e explorado 
no momento em que tenta construir 
um mundo só para si; atormentado, 
mesmo no mais profundo da própria 
miséria, pelo desejo de voltar à co-
munhão com o Pai. Como o pai da 
parábola, Deus fica à espreita do re-
gresso do filho, abraça-o à sua che-
gada e põe a mesa para o banquete 
do novo encontro, com que se feste-
ja a reconciliação.

Mas a parábola faz entrar em 
cena também o irmão mais velho, 
que se recusa a ocupar o seu lugar 
no banquete. Reprova ao irmão mais 
novo os seus extravios e ao pai o 
acolhimento que lhe dispensou, en-
quanto a ele, bem comportado e tra-
balhador, fiel ao pai e à casa, nunca 
foi permitido — diz ele — fazer uma 
festa com os amigos. Sinal de que 
não compreende a bondade do pai. 
Enquanto este irmão, demasiado 
seguro de si mesmo e dos próprios 
méritos, ciumento e desdenhoso, 

cheio de azedume e de raiva, não 
se converteu e se reconciliou com o 
pai e com o irmão, o banquete ainda 
não era, no sentido pleno, a festa do 
encontro e do convívio recuperado.

O homem — cada um dos ho-
mens — é também este irmão mais 
velho. O egoísmo torna-o ciumen-
to, endurece-lhe o coração, cega-o 
e leva-o a fechar-se aos outros e a 
Deus. […]

A parábola do filho pródigo é, 
antes de mais, a história inefável 
do grande amor de um Pai. […] E 
ao evocar, na figura do irmão mais 
velho, o egoísmo que divide os ir-
mãos entre si, ela torna-se também 
a história da família humana. […] Ela 
retrata a situação da família huma-
na dividida pelos egoísmos, põe em 
evidência a dificuldade em secundar 
o desejo e a nostalgia de uma só 
família reconciliada e unida; apela 
para a necessidade de uma profun-
da transformação dos corações, pela 
redescoberta da misericórdia do Pai 
e pela vitória sobre a incompreensão 
e a hostilidade entre irmãos.

São João Paulo II, Exortação 
apostólica «Reconciliação 

e penitência»,  5-6

amor. Celebrando a sua morte e res-
surreição, nós vos damos aquilo que 
nos destes: o sacrifício da perfeita re-
conciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos 
também com vosso Filho e, nesta 
ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de 
reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
1C. Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa Francisco e nosso bispo 
Odilo, com todos os bispos e o povo 
que conquistastes. Fazei de vossa 
Igreja sinal da unidade entre os se-
res humanos e instrumento da vossa 
paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
2C. Assim como aqui nos reunistes, ó 
Pai, à mesa do vosso Filho em união 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus 
e seu Esposo, São José, e com to-
dos os santos, reuni no mundo novo, 
onde brilha a vossa paz, os homens 
e as mulheres de todas as classes e 
nações, de todas as raças e línguas, 
para a ceia da comunhão eterna, por 
Jesus Cristo, nosso Senhor.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre.
T. Amém.

rito da comunhão17
canto da comunhão18

(CD XII Fx 4 )

Um banquete se vai fazer, meu 
filho ressuscitou, pois quem 
perdido e morto estava, à sua 
casa voltou!

1. Ponho em Deus minha esperança, 
que eu não fique envergonhado... 
já que é justo, me defende: Sei 
que vou ser libertado. Vem ouvir 
a minha voz, eu estou angustiado.

2. Vem, me mostra a tua face a brilhar 
de compaixão. Tua bondade é sem 
tamanho, tens um grande coração. 

um homem Tinha Dois filhos

Os que em ti procuram abrigo, os 
que buscam, encontrarão.

3. Confiando em tua face, vão vencer 
os intrigantes. Recebidos em tua 
tenda, proteção terão constante. 
Sê bendito, meu Senhor, sê bendi-
to em todo instante!

oração após a 
comunhão19

P. 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.

Ritos Finais

bênção final20
P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo en-
tendimento, guarde vossos corações 
e vossas mentes no conhecimento e 
no amor de Deus, e de seu filho, nos-
so Senhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
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