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1. ABERTURA  Sl 124(125) 
(CD Liturgia VII, Fx 9, HL3 p.127)

Senhor, em tuas mãos a nossa 
vida, a nossa lida, a ti ninguém 
resiste! Ó Deus do universo, o 
céu e a terra tu os fizeste e tudo 
quanto existe.

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 
eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor 
de Pai mais do que merecemos 
e pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando 
o que nos pesa na consciência e 
dando-nos mais do que ousamos 
pedir. 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. Em nossas orações 
não nos esqueçamos de que neste do-
mingo inicia-se, em Roma, e prosse-
guirá até o dia 25, a XIV Assembleia 
Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
com o tema: “A vocação e a missão 
da família”. Em nossa Arquidiocese 
celebramos o Mês do Dízimo, que é 
um apelo bíblico para a manutenção 
digna da vida paroquial e da evan-
gelização. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, no início desta 
celebração eucarística, peçamos a 
conversão do coração, fonte de re-
conciliação e comunhão com Deus 
e com os irmãos e irmãs. 

(Silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor. 
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mi-
sericórdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação.
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 

6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 2,18-24)
 Anim. Escutemos com amor 
as leituras de hoje, a fim de que seja-
mos iluminados pela Palavra de Deus 
e transformados por sua força liberta-
dora.

Leitura do Livro do Gênesis
18O Senhor Deus disse: “Não é 
bom que o homem esteja só. Vou 
dar-lhe uma auxiliar semelhan-
te a ele”. 19Então o Senhor Deus 
formou da terra todos os animais 
selvagens e todas as aves do céu, e 
trouxe-os a Adão para ver como 
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desejou conduzir muitos filhos à 
glória, levasse o iniciador da salva-
ção deles à consumação, por meio 
de sofrimentos. 11Pois tanto Jesus, 
o Santificador, quanto os santifica-
dos, são descendentes do mesmo 
ancestral; por esta razão, ele não se 
envergonha de os chamar irmãos.  
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(= Fx 10, CD “Liturgia VI”)
Cantando Salmos e Aclamações p.159

Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia (bis)
Se amarmos uns aos outros, * 
Deus em nós há de estar; * e o seu 
amor em nós * se aperfeiçoará.

10. EVANGELHO (Mc 10,2-16) 
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, 2alguns fariseus 
se aproximaram de Jesus. Para pô-
-lo à prova, perguntaram se era 
permitido ao homem divorciar-
-se de sua mulher. 3Jesus pergun-
tou: “O que vos ordenou Moisés?” 
4Os fariseus responderam: “Moisés 
permitiu escrever uma certidão de 
divórcio e despedi-la”. 5Jesus então 
disse: “Foi por causa da dureza do 
vosso coração que Moisés vos es-
creveu este mandamento. 6No en-
tanto, desde o começo da criação, 
Deus os fez homem e mulher. 7Por 
isso, o homem deixará seu pai e sua 
mãe e os dois serão uma só carne. 
8Assim, já não são dois, mas uma só 
carne. 9Portanto, o que Deus uniu, 
o homem não separe!” 10Em casa, 
os discípulos fizeram, novamente, 
perguntas sobre o mesmo assunto. 
11Jesus respondeu: “Quem se di-
vorciar de sua mulher e casar com 
outra, cometerá adultério contra a 
primeira. 12E se a mulher se divor-
ciar de seu marido e casar com ou-
tro, cometerá adultério”. 13Depois 
disso, traziam crianças para que 
Jesus as tocasse. Mas os discípulos 
as repreendiam. 14Vendo isso, Jesus 

os chamaria; todo o ser vivo teria 
o nome que Adão lhe desse. 20E 
Adão deu nome a todos os animais 
domésticos, a todas as aves do céu 
e a todos os animais selvagens; mas 
Adão não encontrou uma auxiliar 
semelhante a ele. 21Então o Senhor 
Deus fez cair um sono profundo 
sobre Adão. Quando este ador-
meceu, tirou-lhe uma das costelas 
e fechou o lugar com carne. 22De-
pois, da costela tirada de Adão, o 
Senhor Deus formou a mulher e 
conduziu-a a Adão. 23E Adão ex-
clamou: “Desta vez, sim, é osso 
dos meus ossos e carne da minha 
carne! Ela será chamada ‘mulher’ 
porque foi tirada do homem”. 24Por 
isso, o homem deixará seu pai e sua 
mãe e se unirá à sua mulher, e eles 
serão uma só carne. – Palavra do 
Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 127(128) 
(= Fx 12 CD IX)
Cantando Salmos e Aclamações p. 159

O Senhor te abençoe de Sião, * 
cada dia de tua vida.

1. Feliz és tu se temes o Senhor * e 
trilhas seus caminhos! * Do tra-
balho de tuas mãos hás de viver, 
* serás feliz, tudo irá bem.

2. A tua esposa é uma videira bem 
fecunda * no coração da tua casa; 
* os teus filhos são rebentos de 
oliveira * ao redor de tua mesa.

3. Será assim abençoado todo ho-
mem * que teme o Senhor. * O 
Senhor te abençoe de Sião, * 
cada dia de tua vida,

4. para que vejas prosperar Jerusalém 
* e os filhos dos teus filhos. * Ó 
Senhor, que venha a paz a Israel, 
* que venha a paz ao vosso povo.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 2,9-11)
Leitura da Carta aos Hebreus 
Irmãos: 9Jesus, a quem Deus fez 
pouco menor do que os anjos, nós 
o vemos coroado de glória e honra, 
por ter sofrido a morte. Sim, pela 
graça de Deus em favor de todos, 
ele provou a morte. 10Convinha de 
fato que aquele, por quem e para 
quem todas as coisas existem, e que 

se aborreceu e disse: “Deixai vir a 
mim as crianças. Não as proibais, 
porque o Reino de Deus é dos que 
são como elas. 15Em verdade vos 
digo: quem não receber o Reino de 
Deus como uma criança, não en-
trará nele”. 16Ele abraçava as crian-
ças e as abençoava, impondo-lhes 
as mãos.  – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
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 Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto 
e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito San-
to; / 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, imploremos ao 
Pai que toda a Criação seja trans-
formada pela beleza da fé, que age 
no amor, e que a família realize sua 
vocação e missão de ser no mundo 
um sinal profético do amor trinitá-
rio de Deus. Rezemos: 
T. Que as famílias sejam ícones do amor.
1. Abençoai o Papa Francisco e o 

Sínodo dos Bispos, que se reúne 
a partir de hoje.

2. Iluminai os Padres Sinodais 
para ajudarem a família a reali-
zar sua vocação e missão. 

3. Fortalecei as nações em torno 
dos valores legados pela fé cristã.

4. Aumentai em nós a consciência 
sobre a importância do Dizimo, 
enquanto ato de fé.

5. Amparai os que mais sofrem as 
consequências da falta de amor.
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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 
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 assis-
tis 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 Escri-
turas 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 mis-
tério, ó Pai todo-poderoso, santi-
ficai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à 
imagem de vosso Filho. Fortale-
cei-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 reco-
nhecer os sinais dos tempos e em-
penhem-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 esperan-
ças, e andar juntos no caminho do 
vosso reino.

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD Liturgia VII, Fx 12)
1. Bendito seja Deus Pai, do univer-

so criador, pelo pão que nós rece-
bemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a 
terra produzir. O trabalho mul-
tiplica os dons que nós vamos 
repartir.

2. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso o criador, pelo vinho que 
nós recebemos, foi de graça e 
com amor.

3. E nós participamos da cons-
trução do mundo novo, com 
Deus, que jamais despreza nossa 
imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedi-
mos, o sacrifício que instituístes 
e, pelos mistérios que celebramos 
em vossa honra, completai a san-
tificação dos que salvastes. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

 (Orações da comunidade)
P. Encerremos rezando, em co-
munhão com o Papa Francisco, a 
oração à Sagrada Família, pelo Sí-
nodo 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 
Sínodo dos Bispos / possa 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.
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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-
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, ... 
T. Amém.
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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. 112(113)
(= FX 13 CD IX)

Quem o Reino de Deus não 
acolhe, * como o faz pequenina 
criança, * nunca mais vai entrar 
neste Reino, * diz Jesus, não 
verá esta herança!

1. Louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai, * ao nome santo do Senhor 
cantai! * Agora e para sempre é 
celebrado, * desde o nascer ao 
pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, 
* sua glória é maior que nos 
altos céus. * Ninguém igual a 
Deus, que das alturas * se inclina 
para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humi-
lhado * e tira da miséria o rejei-
tado. * Faz deles com os grandes 
uma família, * da estéril, mãe 
feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus cria-
dor, * louvado seja o Filho Re-
dentor! * Louvado seja o Espí-
rito de Amor * três vezes santo, 
Altíssimo Senhor!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (Silêncio): Possamos, 
ó Deus onipotente, saciar-nos do 
pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos trans-
formados naquele que agora rece-
bemos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arqui-
diocese, /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 testemunhar-
mos a todos / que Deus habita esta Ci-
dade imensa /e tem amor pelo seu povo! 
/Intercede por nós e pela Igreja de São 
Paulo, / ó santo apóstolo de Jesus Cristo! 
Amém

RITOS FINAIS

RITO DA COMUNHÃO
16. 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 peca-
do do mundo, tende piedade de nós. / 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC III

22. CANTO FINAL 
HL3, p. 441(CO 795)
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 

* ao teu chamado de amor res-
ponder. * Na alegria te quero 
servir * e anunciar o teu Reino 
de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu Amor, * pois disponível estou 
* para servir-te, Senhor! (bis)

2. Dia a dia, tua graça me dás, * 
nela se apoia o meu caminhar. * 
Se estás a meu lado, Senhor, * o 
que, então, poderia eu temer?

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


