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1. ABERTURA 
(= A FX 9 CD LITURGIA VII HL3 P 127)

Eu sou a salvação do povo meu, 
do povo meu, quem diz é o Se-
nhor. Se o povo por mim cla-
ma, seu Deus serei e ouvirei pra 
sempre o seu clamor.

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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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 Pai, que 
resumistes toda a lei no amor a 
Deus e ao próximo, fazei que, ob-
servando o vosso mandamento, 
consigamos chegar um dia à vida 
eterna. 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. No próximo domingo 
celebramos o “Dia Nacional da Bí-
blia”. Por isso, queremos, mais uma 
vez, despertar a comunidade para o 
conhecimento e o amor à Palavra de 
Deus, revelada nas Sagradas Escri-
turas. A fé no Ressuscitado leva-nos 
a colocar nossas vidas a serviço dos 
irmãos e irmãs, sobretudo, dos mais 
necessitados. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, 
que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecado-
res e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai.

(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 do 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. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-

 Anim. Ouçamos as leituras 
que mostram que a cruz é caminho da 
salvação e penhor da vida eterna.

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 2,12.17-20)
Leitura do Livro da Sabedoria 
Os ímpios dizem: 12“Armemos ci-
ladas ao justo, porque sua presença 
nos incomoda: ele se opõe ao nosso 
modo de agir, repreende em nós as 
transgressões da lei e nos reprova 
as faltas contra a nossa disciplina. 
17Vejamos, pois, se é verdade o que 
ele diz, e comprovemos o que vai 
acontecer com ele. 18Se, de fato, 
o justo é ‘filho de Deus’, Deus o 
defenderá e o livrará das mãos 
dos seus inimigos. 19Vamos pô-
-lo à prova com ofensas e torturas, 
para ver a sua serenidade e provar 
a sua paciência; 20vamos condená-
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9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Ale-
luia (bis)
Pelo Evangelho o Pai nos cha-
mou, a fim de alcançarmos a gló-
ria de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

10. EVANGELHO (Mc 9, 30-37)
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, 30Jesus e seus 
discípulos atravessavam a Galiléia. 
Ele não queria que ninguém sou-
besse disso, 31pois estava ensinando 
a seus discípulos. E dizia-lhes: “O 
Filho do Homem vai ser entre-
gue nas mãos dos homens, e eles 
o matarão. Mas, três dias após sua 
morte, ele ressuscitará”. 32Os discí-
pulos, porém, não compreendiam 
estas palavras e tinham medo de 
perguntar. 33Eles chegaram a Ca-
farnaum. Estando em casa, Jesus 
perguntou-lhes: “O que discutíeis 
pelo caminho?” 34Eles, porém, fi-
caram calados, pois pelo caminho 
tinham discutido quem era o maior. 
35Jesus sentou-se, chamou os doze e 
lhes disse: “Se alguém quiser ser o 
primeiro, que seja o último de todos 
e aquele que serve a todos!” 36Em 
seguida, pegou uma criança, colo-
cou-a no meio deles, e abraçando-
-a disse: 37“Quem acolher em meu 
nome uma destas crianças, é a mim 
que estará acolhendo. E quem me 
acolher, está acolhendo, não a mim, 
mas àquele que me enviou”.
– 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. / 

-lo à morte vergonhosa, porque, 
de acordo com suas palavras, virá 
alguém em seu socorro”.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 
Sl 53(54) 3-4.5.6.8
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES P. 157

É o Senhor quem sustenta a mi-
nha vida(bis) 

1. Por vosso nome, salvai-me, Se-
nhor; * e dai-me a vossa justiça! 
* Ó meu Deus, atendei minha 
prece * e escutai as palavras que 
eu digo!

2. Pois contra mim orgulhosos se 
insurgem, * e violentos perse-
guem-me a vida; * não há lu-
gar para Deus aos seus olhos. * 
Quem me protege e me ampara 
é meu Deus; * é o Senhor quem 
sustenta minha vida!

3. Quero ofertar-vos o meu sacri-
fício * de coração e com muita 
alegria; * quero louvar, ó Senhor, 
vosso nome, * quero cantar vos-
so nome que é bom!

8. SEGUNDA LEITURA (Tg 3,16-4,3)
Leitura da Carta de São Tiago 
Caríssimos: 3,16Onde há inveja e 
rivalidade, aí estão as desordens e 
toda espécie de obras más. 17Por 
outra parte, a sabedoria que vem 
do alto é, antes de tudo, pura, de-
pois pacífica, modesta, conciliado-
ra, cheia de misericórdia e de bons 
frutos, sem parcialidade e sem 
fingimento. 18O fruto da justiça é 
semeado na paz, para aqueles que 
promovem a paz. De onde vêm as 
guerras? 4,1De onde vêm as brigas 
entre vós? Não vêm, justamente, 
das paixões que estão em conflito 
dentro de vós? 2Cobiçais, mas não 
conseguis ter. Matais e cultivais in-
veja, mas não conseguis êxito. Bri-
gais e fazeis guerra, mas não con-
seguis possuir. E a razão está em 
que não pedis. 3Pedis, sim, mas não 
recebeis, porque pedis mal. Pois só 
quereis esbanjar o pedido nos vos-
sos prazeres. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

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 
a graça de compreender o mistério 
da Palavra e nos deixar guiar intei-
ramente por ela. Rezemos juntos: 
T. Ó Pai, fazei-nos ouvintes e praticantes 
da Palavra!
1. Pai Santo, que a Igreja seja fiel 

ouvinte da Palavra e servidora 
da comunhão. 

2. Conduzi toda a comunidade 
cristã ao serviço humilde e des-
pojado. 

3. Libertai-nos da prepotência dos 
que dominam em vez de servir.

4. Ajudai-nos a ser no mundo um 
sinal do Reino de amor. 

5. Curai os doentes e afastai os 
males que nos afligem. 
(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-
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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T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do 
universo! O céu e a terra proclamam a 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre qui-
sestes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no  Corpo  e no Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, ten-
do o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vi-
nho, o Corpo e Sangue dele ofe-
recidos, o Espírito nos una num só 
corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que ca-
minha nas estradas do mundo 
rumo ao céu, cada dia renovando 

a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
Caridade e a Odilo, que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos 
reunidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso. 
CP ou  CC. Por Cristo, com Cris-
to, 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.

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. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, 
as oferendas do vosso povo, para que 
possamos conseguir por este sacra-
mento o que proclamamos pela fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 
É ele o sacerdote verdadeiro que sem-
pre se oferece por nós todos, man-
dando que se faça a mesma coisa que 
fez naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, santifica-
do seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
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T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
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 para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
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)

Primeiro quem será? * O último 
há de ser... * A todos vai servir, * 
Jesus nos vem dizer... * Primeiro 
há de ser, * quem mais servir!

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!
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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?

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, au-
xiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento para que 
possamos colher os frutos da re-
denção na liturgia e na vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Ar-
quidiocese, /discípulo e missionário de 
Jesus Cristo:/ ensina-nos a acolher a 
Palavra de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho. / Conduze-nos 
ao encontro com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e infunde em 
nós coragem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que Deus ha-
bita 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.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC, III
P. Deus todo-poderoso vos aben-
çoe na sua bondade e infunda em 
vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da ca-
ridade e da paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus...
T. Amém.
P. Ide em paz, ...
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL (CO 525)
A Bíblia é a palavra de Deus * seme-
ada no meio do povo, * que cresceu, 
cresceu e nos transformou * ensi-
nando-nos viver um mundo novo. 

1. Deus é bom, nos ensina a viver. * 
Nos revela o caminho a seguir: * 
só no amor partilhando seus dons, 
* sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o povo de Deus, * e 
formamos o Reino de irmãos. * 
E a Palavra que é viva nos guia * 
e alimenta a nossa união.
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