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Anim. Irmãos e irmãs, pouco a 
pouco vamos nos aproximando 
do final do ano litúrgico e o Se-
nhor nos oferece a oportunidade 
de nos reunirmos em seu nome 
para elevar ao Pai nossa grande 
e solene oração de ação de gra-
ças, expressão maior de nossa 
fé. Queremos que por ocasião da 
vinda gloriosa do Senhor, Ele nos 
encontre a todos perseverantes 
na oração. Entreguemo-nos, pois, 
confiantes ao Senhor que escuta 
nossa prece e que nos guarda 
como a pupila de seus olhos. 

Ritos Iniciais

ABERTURA1
(CD VII - Fx 14)

Meu Deus, tu vais me escutar, 
como a pupila, como a pupila, 
como a pupila dos olhos teus 
me guardarás!
1. Que se abram teus ouvidos ao 
clamor dos meus pedidos! Se dos 
erros vais lembrar, quem, Senhor, 
vai aguentar? Porque há em ti 
perdão, todos te respeitarão!
2. No Senhor minh’alma espera 
eu confio em sua palavra. O vigia 
espera o sol, eu espero o meu 
Senhor. Seu amor, sua piedade 
nos libertam da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos, a 
Jesus nos confiemos! No Espírito 
cantemos, uns aos outros conso-
lemos. Ao Deus vivo celebremos 
e um louvor, contritos, demos!

SAUDAÇÃO2  
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé 
da parte de Deus, o Pai, e do Se-
nhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, o Senhor Je-
sus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos cha-
ma à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes, não para 
condenar, mas para perdoar, ten-
de piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo 
pecador arrependido, tende pie-
dade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a 
quem muito ama, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
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 ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, ten-
de 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, Je-
sus Cristo, com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Deus eter-
no e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vos-
so dispor, e vos servir de todo 
o coração. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. O Senhor tem uma Palavra 
de salvação a nos oferecer. Escu-
temo-la com atenção.



PRIMEIRA LEITURA6
(Ex 17, 8-13)

Leitura do Livro do Êxodo. Na-
queles dias, 8os amalecitas vieram 
atacar Israel em Rafidim. 9Moisés 
disse a Josué: “Escolhe alguns 
homens e vai combater contra os 
amalecitas. Amanhã estarei, de pé, 
no alto da colina, com a vara de 
Deus na mão”. 10Josué fez o que 
Moisés lhe tinha mandado e com-
bateu os amalecitas. Moisés, Aa-
rão e Ur subiram ao topo da colina. 
11E, enquanto Moisés conservava 
a mão levantada, Israel vencia; 
quando abaixava a mão, vencia 
Amalec. 12Ora, as mãos de Moisés 
tornaram-se pesadas. Pegando 
então uma pedra, colocaram-na 
debaixo dele para que se sentas-
se, e Aarão e Ur, um de cada lado 
sustentavam as mãos de Moisés. 
Assim, suas mãos não se fatiga-
ram até ao pôr do sol, 13e Josué 
derrotou Amalec e sua gente a fio 
de espada. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
120 (121)7

(Cantando Salmos e Aclamações p. 243) 

Do Senhor é que me vem o meu 
socorro, do Senhor que fez o 
céu e fez a terra.
1. Eu levanto os meus olhos para 
os montes, de onde pode vir o 
meu socorro? “Do Senhor é que 
me vem o meu socorro, do Se-
nhor que fez o céu e fez a terra!”
2. Ele não deixa tropeçarem os 
meus pés * e não dorme quem te 
guarda e te vigia. * Ó Não! ele não 
dorme, nem cochila * aquele que é 
o guarda de Israel!
3. O Senhor é o teu guarda, o teu 
vigia, * é uma sombra protetora à 
tua direita. * Não vai ferir-te o sol 
durante o dia * nem a lua, através 
de toda a noite.
4. O Senhor te guardará de todo o 
mal, * ele mesmo vai cuidar da tua 
vida! * Deus te guarda na partida e 
na chegada, * ele te guarda, desde 
agora e para sempre!

SEGUNDA LEITURA8
(2Tm 3, 14-4,2)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo. Caríssimo, 14per-
manece firme naquilo que apren-
deste e aceitaste como verdade; 

tu sabes de quem o aprendeste. 
15Desde a infância conheces as 
Sagradas Escrituras: elas têm 
o poder de te comunicar a sa-
bedoria que conduz à salvação 
pela fé em Cristo Jesus. 16Toda a 
Escritura é inspirada por Deus e 
útil para ensinar, para argumen-
tar, para corrigir e para educar na 
justiça, 17a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e qualifica-
do para toda boa obra. 4,1Dian-
te de Deus e de Cristo Jesus, 
que há de vir a julgar os vivos e 
os mortos, e em virtude da sua 
manifestação gloriosa e do seu 
Reino, eu te peço com insistên-
cia: 2proclama a palavra, insiste 
oportuna ou inoportunamente, ar-
gumenta, repreende, aconselha, 
com toda paciência e doutrina. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO 
DO EVANGELHO9

(Cantando Salmos e Aclamações p. 243)

Aleluia, aleluia, aleluia!
- A Palavra de Deus é viva e efi-
caz; em suas ações; penetrando 
os sentimentos vai ao íntimo dos 
corações.

EVANGELHO10
(Lc 18,1-8)

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, 1Jesus con-
tou aos discípulos uma parábola, 
para mostrar-lhes a necessidade 
de rezar sempre, e nunca desistir, 
dizendo: 2“Numa cidade havia um 
juiz que não temia a Deus, e não 
respeitava homem algum. 3Na 
mesma cidade havia uma viúva, 
que vinha à procura do juiz, pedin-
do: ‘Faze-me justiça contra o meu 
adversário!’4Durante muito tempo, 
o juiz se recusou. Por fim, ele pen-
sou: ‘Eu não temo a Deus, e não 
respeito homem algum. 5Mas esta 
viúva já me está aborrecendo. 
Vou fazer-lhe justiça, para que ela 
não venha a agredir-me!’” 6E o Se-
nhor acrescentou: “Escutai o que 
diz este juiz injusto. 7E Deus, não 
fará justiça aos seus escolhidos, 

que dia e noite gritam por ele? 
Será que vai fazê-los esperar? 
8Eu vos digo que Deus lhes fará 
justiça bem depressa. Mas o Fi-
lho do Homem, quando vier, será 
que ainda vai encontrar fé sobre 
a terra?” - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11
PROFISSÃO DE FÉ12

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, mor-
to 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, confiantes, eleve-
mos nossas preces ao Pai, como Je-
sus nos pediu, e peçamos: 
T. Senhor, atendei a nossa prece!
1. Pai Santo, para que vossa Igreja 
permaneça firme naquilo que apren-
demos e aceitamos; acompanhai o 
Santo Padre, nosso Arcebispo e seus 
bispos auxiliares na missão de comu-
nicar a vossa Verdade.  
2. Senhor, vossa Palavra é útil para 
ensinar, para argumentar, para corri-
gir e para educar na justiça; dai força 
e coragem aos nossos missionários 
para que mantenham sempre viva 
em suas vidas a força renovadora da 
vossa Palavra; 
3. Senhor, que nos advertis sobre a 
possibilidade de não encontrardes fé 
sobre a terra quando vierdes em vos-
sa glória; dai, com o auxílio do vosso 
Espírito, que não desanimemos em 
nossa vida de oração, rezemos…
4. Senhor, acompanhai o povo brasi-
leiro que nestes dias exerce sua cida-
dania, manifestando seu voto. Para 
que a escolha de nossos represen-
tantes municipais colabore na cons-
trução de uma cidade onde não haja 
pessoas descartadas, rezemos;
 (Outras intenções da comunidade)



P. Confiantes, rezemos a Oração Mis-
sionária deste ano: 
T. Pai de misericórdia, que criastes 
o mundo e o confiastes aos seres 
humanos. Guiai-nos com vosso Es-
pírito para que, como Igreja missio-
nária de Jesus, cuidemos da Casa 
Comum com responsabilidade. Ma-
ria, Mãe Protetora, inspirai-nos nes-
sa missão. Amém.

Liturgia Eucarística
APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS14

(CD VII - Fx 12)

1. Bendito seja Deus Pai, do universo 
criador, pelo pão que nós recebemos, 
foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a terra 
produzir. O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo 
o criador, pelo vinho que nós recebe-
mos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção do 
mundo novo. Com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez.

APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS14

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos 
dons servindo-vos com liberdade, 
para que, purificados pela vossa gra-
ça, sejamos renovados pelos misté-
rios que celebramos em vossa honra. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  III16
(Prefácio TC VI, p. 433)  

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, sempre em todo o lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-pode-
roso. Em vós vivemos, nos movemos 
e somos. E, ainda peregrinos neste 
mundo, não só recebemos, todos 
os dias, as provas de vosso amos 
de Pai, mas também possuímos, já 
agora, a garantia da vida futura. Pos-
suindo as primícias do Espírito, por 
quem ressuscitastes Jesus dentre os 
mortos, esperamos gozar, um dia, a 
plenitude da Páscoa eterna. Por essa 
razão, com os anjos e com todos os 
santos, entoamos um cântico novo, 
para proclamar vossa bondade, can-
tando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no 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 dis-
cípulos, ele nos revela as Escrituras e 
parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo  e o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE 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 DERRAMA-
DO 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 res-
surreição 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 apresen-
tamos 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 co-
mungamos.
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 unida-
de, em comunhão com o nosso Papa 
Francisco o nosso bispo Odilo, com 
todos os bispos, presbíteros e diáco-
nos 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 cami-
nho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria.
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs que adormeceram na paz do vos-
so 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, che-
garmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventura-
da Virgem Maria, com São José, seu 
Esposo, com os Apóstolos e Mártires, 
São Paulo, Patrono da nossa Arqui-
diocese, e todos os Santos, vos lou-
varemos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
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
P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor Jesus nos en-
sinou: 
T. Pai nosso …
P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, ...
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos...
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de co-
munhão fraterna.
T. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo...
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).

CANTO DA COMUNHÃO18
Sl 102 (103) - CD XII, Fx 11)

Nosso Pai, de seus filhos se lembra 
e há de vir a justiça implantar. Nesta 
ceia, num excesso de amor, a seus 
filhos vem alimentar.



1. Minh’alma louva o Senhor, seu 
nome seja louvado! Minh’alma louva 
o Senhor, por tudo que me tem dado. 
Cura-me as enfermidades e me per-
doa os pecados.
2. Tira-me da triste morte, me dá cari-
nho e amor. Com sua misericórdia do 
abismo me retirou. E, como se eu fosse 
águia, vem renovar meu vigor.
3. Consegue fazer justiça a todos os 
oprimidos. Guiou Moisés no deserto e 
Israel escolhido. Tem pena, tem com-
paixão e não se sente ofendido.
4. Guardando mágoa não fica e é lento 
pra castigar. É sempre cheio de amor e 
gosta de perdoar. De nossos erros não 
usa, para de nós se vingar.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO19

P. Oremos: Dai-nos, ó Deus, colher os 
frutos da nossa participação na Euca-
ristia para que, auxiliados pelos bens 
terrenos, possamos conhecer os valo-
res eternos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO AO NOSSO 
PATRONO20

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 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 habita esta Cidade imen-
sa / e tem amor pelo seu povo! / 
Intercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém.

Ritos Finais

BÊNÇÃO FINAL21
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

ORAÇÃO: FONTE DE MISERICÓRDIA

P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

CANTO FINAL22
(CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao 
teu chamado de amor responder. 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, po-
derei eu temer?
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A parábola evangélica que acabamos 
de ouvir (cfr Lc 18,1-8) contém um 
ensinamento importante: «A necessi-
dade de rezar sempre, sem jamais se 
cansar» (v. 1). Portanto, não se trata 
apenas de rezar algumas vezes, quan-
do sinto vontade. Não, Jesus diz que 
é preciso «rezar sempre, sem jamais 
se cansar». E apresenta o exemplo da 
viúva e do juiz.
 
O juiz é um personagem poderoso, 
chamado a emitir sentenças baseadas 
na Lei de Moisés. Por isso a tradição 
bíblica recomendava que os juízes fos-
sem pessoas tementes a Deus, dignas 
de fé, imparciais e incorruptíveis (cfr Ex 
18,21). Ao contrário, este juiz «não te-
mia a Deus, nem respeitava homem al-
gum» (v. 2). Era um juiz iníquo, sem es-
crúpulos, que não observava a Lei mas 
fazia o que queria, segundo seu inte-
resse. A ele se dirige uma viúva para ter 
justiça. As viúvas, junto com os órfãos 
e os estrangeiros, eram as categorias 
mais frágeis da sociedade. Os direitos 
assegurados a eles pela Lei podiam ser 
pisados com facilidade porque, sendo 
pessoas sozinhas e sem defesa, dificil-
mente recebiam apoio: uma viúva, ali, 
sozinha, ninguém a defendia, podiam 
ignorá-la, não eram justos com ela. As-
sim também o órfão, assim o estrangei-
ro, o migrante: naquele tempo era muito 
forte esta problemática. Diante da indi-
ferença do juiz, a viúva recorre à sua 
única arma: continuar insistentemente a 
importuná-lo, apresentando-lhe seu pe-
dido de justiça. E justamente com esta 
perseverança alcança o objetivo. O juiz, 
de fato, em um certo ponto a escuta, 
não porque é movido por misericórdia, 
nem porque a consciência o impõe; 
simplesmente admite: «Mas esta viúva 
já está me importunando. Vou fazer-lhe 
justiça, para que ela não venha, por fim, 
a me agredir!» (v. 5). Desta parábola 

Jesus tira duas conclusões: se a viúva 
conseguiu dobrar o juiz desonesto com 
seus pedidos insistentes, quanto mais 
Deus, que é Pai bom e justo, «não fará 
justiça aos seus escolhidos, que dia e 
noite gritam por ele?»; e além disso, 
não «vai fazê-los esperar», mas agirá 
«bem depressa» (vv. 7-8).
 
Por isso, Jesus exorta a rezar “sem 
jamais se cansar”. Todos experimen-
tamos momentos de cansaço e desâ-
nimo, principalmente quando nossa 
oração parece ineficaz. Mas Jesus nos 
garante: diferente do juiz desonesto, 
Deus ouve prontamente seus filhos, 
mesmo que isso não signifique que o 
faça nos tempos e nas maneiras que 
nós queremos. A oração não é uma 
varinha mágica! Ela ajuda a conservar 
a fé em Deus e a confiar n’Ele mesmo 
quando não compreendemos a Sua 
vontade. Neste sentido, o próprio Je-
sus – que rezava muito! – é um exem-
plo para nós.

[…]
A parábola termina com uma pergunta: 
«Mas o Filho do Homem, quando vier, 
será que vai encontrar fé sobre a ter-
ra?» (v. 8). E com esta pergunta todos 
nos colocamos em vigilância: não de-
vemos desistir da oração mesmo que 
ela não seja correspondida. É a oração 
que conserva a fé, sem ela a fé vaci-
la! Peçamos ao Senhor uma fé que se 
faz oração incessante, perseverante, 
como aquela da viúva da parábola, 
uma fé que se nutre do desejo da sua 
vinda. E na oração experimentamos a 
compaixão de Deus, que como um Pai 
vem ao encontro de seus filhos pleno 
de amor misericordioso.

Papa Francisco,
Catequese do Ano da Misericórdia, 

25 de maio de 2016

2ª: Ef 2,1-10 ; Sl 99(100),2. 3. 4. 5 (R/. 3b) ; Lc 12,13-21
3ª: 2Tm 4,10-17b ; Sl 144(145),10-11. 12-13ab. 17-18 (R/. 12a) ; Lc 10,1-9
4ª: Ef 3,2-12 ; Cânt.: Is 12,2-3. 4bcd. 5-6 (R/. cf. 3) ; Lc 12,39-48
5ª: Ef 3,14-21 ; Sl 32(33),1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R/. 5b) ; Lc 12,49-53
6ª: Ef 4,1-6 ; Sl 23(24),1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6) ; Lc 12,54-59
Sáb.: Ef 4,7-16 ; Sl 121(122),1-2. 3-4a. 4b-5 (R/. cf. 1) ; Lc 13,1-9
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