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Anim. Irmãos e irmãs, às véspe-
ras do encerramento do ano litúr-
gico, as dioceses e arquidioceses 
do mundo inteiro reúnem-se neste 
domingo para concluírem solene-
mente o Ano Santo Extraordinário 
da Misericórdia. Foi para nós um 
tempo de graça e de experimen-
tarmos mais intensamente o quan-
to Deus nos ama e está disposto 
a nos oferecer o dom de sua mi-
sericórdia a todos que nos senti-
mos frágeis e necessitados do seu 
amor. Nesta Eucaristia, rendamos 
graças ao Pai, porque em sua 
eterna misericórdia enviou seu Fi-
lho Jesus que veio curar nossas 
feridas e manifestar a compaixão 
divina, na força do Espírito Santo.

Ritos Iniciais

ABERTURA1
(Hino do ANo da Misericórdia)

Misericordiosos como o Pai (bis)
1. Demos graças ao Pai, porque 
é bom – eterna é a sua miseri-
córdia!
Criou o mundo com sabedoria – 
eterna é a sua misericórdia!
Conduz seu povo na história – 
eterna é a sua misericórdia!
Perdoa e acolhe os seus filhos – 
eterna é a sua misericórdia!
2. Demos graças ao Filho, Luz 
das gentes – eterna é a sua mi-
sericórdia!
Amou-nos com um coração de car-
ne – eterna é a sua misericórdia!
Dele recebemos, a Ele nos doamos 
– eterna é a sua misericórdia!
O coração se abra a quem tem 
fome e sede – eterna é a sua mi-
sericórdia!

3. Peçamos ao Espírito os sete 
santos dons – eterna é a sua mi-
sericórdia!
Fonte de todo bem, dulcíssimo alí-
vio – eterna é a sua misericórdia!
Por Ele confortados, ofereçamos 
conforto – eterna é a sua mise-
ricórdia!
O amor espera e tudo suporta – 
eterna é a sua misericórdia!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda 
paz – eterna é a sua misericórdia!
A terra espera o Evangelho do Rei-
no – eterna é a sua misericórdia!
Graça e alegria a quem ama e per-
doa – eterna é a sua misericórdia!
Serão novos os céus e a terra – 
eterna é a sua misericórdia!

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. Irmãos eleitos segundo a pres-
ciência de Deus Pai, pela santifi-
cação do Espírito para obedecer 

a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, 
graça e paz vos sejam concedi-
das abundantemente.
T. Amém.

ATO PENITENCIAL3
P. Durante todo o Ano Santo nós 
fomos alcançados de uma manei-
ra toda especial pela misericórdia 
do Senhor. Todos os dias, ele nos  
chama à conversão e nos oferece 
sua misericórdia e perdão quan-
do, de coração sincero, nos ar-
rependemos. A Deus, que nunca 
cansa de nos perdoar nos volte-
mos ainda uma vez:

(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende pieda-
de de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende pieda-
de de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que viestes para fazer 
de nós o vosso povo santo, 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 bendize-
mos, / 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, Je-
sus Cristo, / com o Espírito San-
to, na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Senhor 
nosso Deus, fazei que a nossa 
alegria consista em vos servir 
de todo o coração, pois só te-
remos felicidade completa, ser-
vindo a vós, o criador de todas 
as coisas. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. Cristo, que manifestou a 
misericórdia do Pai, vem ao nos-
so encontro com sua palavra de 
Salvação. Abramos nossos ouvi-
dos e alarguemos nosso coração 
para acolher o que Ele nos dirá.

PRIMEIRA LEITURA6
(Ml 3, 19-20A)

Leitura da Profecia de Malaquias.
19Eis que virá o dia, abrasador 
como fornalha, em que todos os 
soberbos e ímpios serão como pa-
lha; e esse dia vindouro haverá de 
queimá-los, diz o Senhor dos exér-
citos, tal que não lhes deixará raiz 
nem ramo. 20Para vós, que temeis o 
meu nome, nascerá o sol da justiça, 
trazendo salvação em suas asas.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL
97 (98)7

(CD XII, Fx. 16)
O Senhor virá julgar a terra in-
teira, * com justiça julgará.
1. Cantai salmos ao Senhor, ao 
som da harpa * e da cítara suave! 

* Aclamai com os clarins e as trom-
betas * ao Senhor, o nosso Rei!
2. Aplauda o mar, com todo ser 
que nele vive, * o mundo inteiro e 
toda gente! * As montanhas e os 
rios batam palmas * e exultem de 
alegria.
3. Exultem ante o Senhor, pois ele 
vem, * vem julgar a terra inteira. * 
Julgará o universo com justiça * e 
as nações com equidade.

SEGUNDA LEITURA8
(2Ts 3, 7-12)

Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos, 7bem sabeis como deveis 
seguir o nosso exemplo, pois não 
temos vivido entre vós na ociosi-
dade. 8De ninguém recebemos de 
graça o pão que comemos. Pelo 
contrário, trabalhamos com esfor-
ço e cansaço, de dia e de noite, 
para não sermos pesados a nin-
guém. 9Não que não tivéssemos o 
direito de fazê-lo, mas queríamos 
apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. 10Com efeito, quando 
estávamos entre vós, demos esta 
regra: “Quem não quer trabalhar, 
também não deve comer”. 11Ora, 
ouvimos dizer que entre vós há al-
guns que vivem à toa, muito ocu-
pados em não fazer nada. 12Em 
nome do Senhor Jesus Cristo, 
ordenamos e exortamos a estas 
pessoas que, trabalhando, comam 
na tranquilidade o seu próprio pão. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO 
DO EVANGELHO9

(CD XII, Fx. 7)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
(bis)
- Levantai vossas cabeças e 
olhai, pois a vossa redenção está 
próxima!

EVANGELHO10
(lc 21, 5-19)

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, 5algumas pes-
soas comentavam a respeito do 
Templo que era enfeitado com 
belas pedras e com ofertas voti-

vas. Jesus disse: 6”Vós admirais 
estas coisas? Dias virão em que 
não ficará pedra sobre pedra. 
Tudo será destruído”. 7Mas eles 
perguntaram: “Mestre, quando 
acontecerá isto? E qual vai ser o 
sinal de que estas coisas estão 
para acontecer?”8Jesus respon-
deu: “Cuidado para não serdes 
enganados, porque muitos virão 
em meu nome, dizendo: ‘Sou eu’ 
e ainda: ‘O tempo está próximo’. 
Não sigais essa gente! 9Quando 
ouvirdes falar de guerras e revo-
luções, não fiqueis apavorados. É 
preciso que estas coisas aconte-
çam primeiro, mas não será logo 
o fim”. 10E Jesus continuou: “Um 
povo se levantará contra outro 
povo, um país atacará outro país. 
11Haverá grandes terremotos, fo-
mes e pestes em muitos lugares; 
acontecerão coisas pavorosas 
e grandes sinais serão vistos no 
céu. 12Antes, porém, que estas 
coisas aconteçam, sereis presos 
e perseguidos; sereis entregues 
às sinagogas e postos na prisão; 
sereis levados diante de reis e 
governadores por causa do meu 
nome. 13Esta será a ocasião em 
que testemunhareis a vossa fé. 
14Fazei o firme propósito de não 
planejar com antecedência a pró-
pria defesa; 15porque eu vos da-
rei palavras tão acertadas, que 
nenhum dos inimigos vos poderá 
resistir ou rebater. 16Sereis entre-
gues até mesmo pelos próprios 
pais, irmãos, parentes e amigos. 
E eles matarão alguns de vós. 
17Todos vos odiarão por causa do 
meu nome. 18Mas vós não perde-
reis um só fio de cabelo da vossa 
cabeça. 19É permanecendo firmes 
que ireis ganhar a vida!” - Palavra 
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11
PROFISSÃO DE FÉ12

Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo poder 
do 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.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, roguemos a Cristo, 
que intercede por nós, para que nos 
ajude a estar atentos e vigilantes à 
sua espera e que possamos alcançar 
a graça de sua misericórdia e perdão. 
Rezemos juntos: 
T. Vinde até nós, Senhor, com vossa 
misericórdia!
1. Senhor, que nos advertis que o 
tempo está próximo; dai-nos o espí-
rito de vigilância ativa para que pos-
samos estar sempre preparados para 
vossa chegada;
2. Fortalecei os que governam vossa 
Igreja, o papa Francisco, nosso Arce-
bispo e seus bispos auxiliares para 
que guiem com firmeza a barca de 
Pedro nestes tempos de dificuldades 
que atravessamos e sejam testemu-
nhas da vossa misericórdia.
3. Senhor, concedei-nos acolher a 
voz do profeta que anuncia que nas-
cerá o sol de justiça que sois Vós para 
todos os que creem. Iluminai todos os 
consagrados e consagradas para que 
sejam, na história, sinais e portadores 
do amor misericordioso do Pai.
4. Senhor, que nos dissestes “é per-
manecendo firmes que ireis ganhar a 
vida”, concedei à vossa Igreja parti-
cular de São Paulo dar sempre tes-
temunho de vossa Verdade mesmo 
quando não é compreendida.
(outras intenções da comunidade)
P. Rezemos a oração do ano Santo 
da Misericórdia: 
Senhor Jesus Cristo, Vós que nos 
ensinastes a sermos misericordiosos 
como o Pai celeste, e nos dissestes 
que quem Vos vê, vê a Ele. Mostrai-
-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 
O Vosso olhar amoroso libertou Za-
queu e Mateus da escravidão do di-
nheiro; a adúltera e Madalena de colo-
car a felicidade apenas numa criatura; 
fez Pedro chorar depois da traição 
e assegurou o Paraíso ao ladrão ar-
rependido. Fazei que cada um de nós 
considere como dirigida a si mesmo as 
palavras que dissestes à mulher sa-
maritana: Se tu conhecesses o dom 
de Deus! Vós sois o rosto visível do 
Pai invisível, do Deus que manifesta 
Sua onipotência, sobretudo com o 
perdão e a misericórdia. Fazei que a 
Igreja seja no mundo o rosto visível de 

Vós, Senhor, ressuscitado e na glória. 
Vós quisestes que os Vossos minis-
tros fossem também eles revesti-
dos de fraqueza, para sentirem justa 
compaixão por aqueles que estão na 
ignorância e no erro: fazei que todos 
os que se aproximarem de cada um 
deles se sintam esperados, ama-
dos e perdoados por Deus. Enviai 
o Vosso Espírito e consagrai-nos a 
todos com a Sua unção, para que o 
Jubileu da Misericórdia seja um ano 
de graça do Senhor e a Vossa Igreja 
possa, com renovado entusiasmo, 
levar aos pobres a alegre mensagem 
e proclamar aos cativos e oprimidos a 
libertação; aos cegos restaurar a vis-
ta. Nós Vo-lo pedimos por interces-
são de Maria, Mãe de Misericórdia, 
a Vós que viveis e reinais com o Pai 
e o Espírito Santo, pelos séculos 
dos séculos. Amém.

Liturgia Eucarística
APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS14

(CD XII, Fx. 15)

1. Bendito sejais, Senhor. * Pelos 
dons que apresentamos, * bendito 
pelo pão, * bendito pelo vinho, * ben-
dito sejais, também, * pela graça no 
caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, * pelos dons 
que apresentamos, * bendito pela fé, 
* bendito pela Igreja, * bendito sejais, 
também, * pela força na peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, * pelos 
dons que apresentamos, * bendito 
pelo amor, * bendito pela vida, * ben-
dito sejais, também, * pelas nossas 
mãos unidas!

ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS15

P. Orai, irmãos e irmãs, ...
T. Receba o Senhor...
P. Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o vos-
so olhar nos alcance a graça de vos 
servir e a recompensa de uma eterni-
dade feliz. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 16
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 sempre 
se oferece por nós todos, mandando 
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):
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conos-
co 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, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo 
o pão em suas mãos, olhou para o céu 
e deu graças, partiu o pão e o entre-
gou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS. Do mesmo modo, no 
fim da ceia, tomou o cálice em suas 
mãos, 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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
P. 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 Cris-
to e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, 
a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós quere-
mos a vós oferecer este Pão que ali-
menta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, 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 cami-
nha 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 Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na carida-
de 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 eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da Igre-
ja, seu Esposo, São José, os apósto-
los e todos os santos que na vida sou-
beram amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, e aos marca-
dos com o sinal da fé, abrindo vossos 
braços, acolhei-os. Que vivam pra 



sempre bem felizes no reino que pra 
todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso. 
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

CANTO DA COMUNHÃO18
(CD XII, Fx. 11)

Um cabelo sequer da cabeça * Eu 
garanto, que não perderão *e será 
pela perseverança, * que a vida 
sem fim ganharão!
1. Minh’alma louva o Senhor, * seu 
nome seja louvado! * Minh’alma lou-
va o Senhor, * por tudo que me tem 
dado. * Cura-me as enfermidades * e 
me perdoa os pecados.
2. Tira-me da triste morte, * me dá ca-
rinho 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 
compaixão * 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: Tendo recebido em 
comunhão o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia, que ele 
mandou celebrar em sua memória, 
fazer-nos crescer em caridade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

DEUS É RICO EM MISERICÓRDIA

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.

CANTO FINAL21
(CO 1379)
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Neste domingo, dia 13 de no-
vembro, conforme orientação do 
Papa Francisco, fecham-se as 
portas santas da misericórdia e 
se encerra o Ano Santo extraor-
dinário da Misericórdia em todas 
as dioceses do mundo. No pró-
ximo domingo, será a conclusão 
do Ano Santo para a Igreja toda 
e o Papa fechará a porta da mi-
sericórdia na basílica de São Pe-
dro, em Roma.
É hora de agradecer a Deus 
“porque sua misericórdia é sem 
fim!” Neste Jubileu extraordinário, 
pudemos tomar consciência, 
de forma renovada, sobre a 
importância da misericórdia 
de Deus e também fazer uma 
profunda experiência pessoal da 
ação do Deus misericordioso, em 
quem nós cremos. E pudemos 
exercitar-nos na prática das 
obras de misericórdia para com 
o próximo.
O Papa Francisco nos exortou, 
na Bula Misericordiae vultus (O 
Rosto da Misericórdia), a recu-
perar duas dimensões funda-
mentais da vida cristã: nossa 
relação com o Deus misericor-
dioso e a prática das obras de 
misericórdia. Chegando ao final 
do Jubileu extraordinário, não é 
hora de parar, mas de continuar, 
para o resto da vida.

Nossa atitude religiosa cristã é 
verdadeira, somente se reconhe-
cemos, com humildade, a miseri-
córdia infinita de Deus. A Ele so-
mente adoremos e sirvamos de 
todo coração; busquemos sem-
pre seu perdão com sincero arre-
pendimento; a Ele agradeçamos 
por todo bem recebido e deixe-
mo-nos conduzir por sua mão, 
que é sempre misericordiosa.
E pratiquemos intensamente as 
obras de misericórdia - corporais 
e espirituais; sobre elas seremos 
julgados um dia; elas são indis-
pensáveis, se queremos ter par-
te com Deus no céu (cf Mt 25). 
Viver a misericórdia, é ser sem-
pre abertos e sensíveis diante da 
pessoa que sofre, ou se encon-
tra em situação de necessidade. 
Se queremos obter misericórdia 
(e todos nós precisamos!), deve-
mos praticar a misericórdia!
Cuidemos bem dos doentes, 
socorramos os pobres, conso-
lemos os aflitos, demos bons 
conselhos a quem estiver deso-
rientado, rezemos pelos outros, 
sejamos pacientes e bons para 
com todos. “Felizes os miseri-
cordiosos, porque alcançarão 
misericórdia” (Mt 5,7).

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem

A água não nasce na torneira
Ela percorre um longo caminho desde que é coletada
e tratada para chegar a sua casa própria para o consumo.

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.


