
Anim. Celebrando o Mistério 
Pascal de Jesus, fazemos memó-
ria, neste domingo, do chamado 
aos primeiros discípulos para 
permanecerem com o Cristo e 
serem enviados em missão. Da 
mesma forma, Ele nos chama 
hoje para vivermos no amor e 
anunciar a salvação a todas as 
pessoas ao nosso alcance. Viver 
no amor de Deus é nossa voca-
ção; amar com este mesmo amor 
é a salvação.
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1. ABeRTuRA (Cd vI , Fx. 1)

Canto novo ao senhor, que é 
deus * canta, agora, ó terra 
inteira! * No seu santo templo 
brilham * majestade e beleza.

1. Venham todos, com alegria, * 
aclamar nosso Senhor, * cami
nhando ao seu encontro, * procla
mando seu louvor. * Ele é o Rei 
dos reis e dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, * 
mar e terra ele formou. * De joe
lhos adoremos * este Deus que 
nos criou, * pois nós somos seu 
rebanho * e ele é nosso pastor.

3. Ninguém feche o coração, * es
cutemos sua voz. * Não sejamos 
tão ingratos, * tal e qual nossos 
avós. * Mereçamos o que ele * 
tem guardado para nós.

4. Glória ao Pai que nos acolhe * 
e a seu Filho Salvador. * Igual
mente demos glória * ao Espírito 
de amor. * Hoje e sempre eterna
mente, * cantaremos seu louvor.

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.              
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. Irmãos e irmãs, no dia em que 
celebramos a vitória de Cristo so
bre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer 
para o pecado e ressurgir para uma 
vida nova. Reconheçamonos ne
cessitados da misericórdia do Pai.

(Momento de silêncio)
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. e peço à virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a deus, nosso senhor.
P. Deus todopoderoso 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.

Ritos iniciais

LituRgia da PaLavRa
6. PRIMeIRA LeITuRA (Jn 3,1-5.10)

Anim. Ouçamos as leituras com 
disposição de acolhimento e espí-
rito de conversão. 
Leitura da Profecia de Jonas
 1A palavra do Senhor foi dirigida a 
Jonas, pela segunda vez: 2“Levan
tate e põete a caminho da grande 
cidade de Nínive e anuncialhe a 
mensagem que eu te vou confiar”. 
3Jonas pôsse a caminho de Níni

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 
amados. / senhor deus, Rei dos 
céus, deus Pai todo-poderoso. 
/ nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / 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 
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): deus eter-
no e todo-poderoso, dirigi a nos-
sa vida segundo o vosso amor, 
para que possamos, em nome do 
vosso Filho, frutificar em boas 
obras. Por N.s.J.C. 
T. Amém.



ve, conforme a ordem do Senhor. 
Ora, Nínive era uma cidade muito 
grande; eram necessários três dias 
para ser atravessada. 4Jonas entrou 
na cidade, percorrendo o caminho 
de um dia; pregava ao povo, dizen
do: “Ainda quarenta dias, e Nínive 
será destruída”. 5Os ninivitas acre
ditaram em Deus; aceitaram fazer 
jejum, e vestiram sacos, desde o 
superior ao inferior. 10Vendo Deus 
as suas obras de conversão e que 
os ninivitas se afastavam do mau 
caminho, compadeceuse e sus
pendeu o mal que tinha ameaçado 
fazerlhes, e não o fez.
 Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL 25 (24)
HL 3, p. 151 Lit IX, Fx1

Mostrai-me, ó senhor,  *vos-
sos caminhos * vossa. verdade 
me oriente e me conduza.

1. Fazeime conhecer a vossa estra
da; * vossa verdade me oriente e 
me conduza, * porque sois o Deus 
da minha salvação,   * em vós es
pero, ó Senhor, todos os dias.  

2. Recordai, Senhor, meu Deus,  * 
vossa ternura, * e a vossa com
paixão que são eternas!  * De 
mim lembraivos,  * porque sois 
misericórdia * e sois bondade, 
sem limites, ó Senhor!

3. O Senhor é piedade e retidão * 
e reconduz ao bom caminho os 
pecadores. * Ele dirige os hu
mildes na justiça * e aos pobres 
ele ensina o seu caminho.

8. seGuNdA LeITuRA (1Cor 7, 29-31)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
29Eu digo, irmãos: O tempo está 
abreviado. Então, doravante, os 
que têm mulher vivam como se 
não tivessem mulher; 30e os que 
choram, como se não chorassem, e 
os que estão alegres, como se não 
estivessem alegres; e os que fazem 
compras, como se não possuíssem 
coisa alguma; 31e os que usam do 
mundo, como se dele não estives
sem gozando. Pois a figura deste 
mundo passa. Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

O Reino do Céu está perto! * 
Converteivos, irmãos, é preciso! 
* Crede todos no Evangelho!

10. evANGeLHo (Mc 1,14-20)

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. 14Depois que João Batista foi 
preso, Jesus foi para a Galiléia, 
pregando o Evangelho de Deus e 
dizendo: 15 “O tempo já se com
pletou e o Reino de Deus está pró
ximo. Converteivos e crede no 
Evangelho!” 16E, passando à beira 
do mar da Galiléia, Jesus viu Si
mão e André, seu irmão, que lan
çavam a rede ao mar, pois eram 
pescadores. 17Jesus lhes disse: “Se
guime e eu farei de vós pescado
res de homens”. 18E eles, deixando 
imediatamente as redes, seguiram 
a Jesus. 19Caminhando mais um 
pouco, viu também Tiago e João, 
Filhos de Zebedeu. Estavam na 
barca, consertando as redes; 20e 
logo os chamou. Eles deixaram 
seu pai Zebedeu na barca com os 
empregados, e partiram, seguindo 
Jesus.   Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. HoMILIA

12. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todopoderoso 
/ T. 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. / desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todopoderoso, / 
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 ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

13. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Irmãos e irmãs, com amor e 
confiança filial, apresentemos ao 
Pai nossas preces, rezando juntos: 
T. Atendei, senhor, ao nosso 
clamor.  

1. Por nossa santa Igreja, para que 
se lance sempre mais na pesca 
missionária, rezemos:  
2. Pelas nações, para que respei
tem e promovam os tratados de 
paz, rezemos: 
3. Pela juventude, para que rejeite 
a violência a adira aos apelos de 
paz, rezemos: 
4. Por todos os que ainda não cre
em, para que aceitem o dom da fé, 
rezemos.
5. Pelas famílias cristãs, para que 
vivam no amor conjugal seu com
promisso sacramental, rezemos: 
6. Por todos os que abandonaram 
a fé, para que voltem ao seio da 
Igreja, rezemos: 
(Outras intenções da comunidade)

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

LituRgia EucaRística
14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 
Lit vI Fx 4

de mãos estendidas, oferta-
mos, o que de graça recebe-
mos. (bis)

1. A natureza tão bela, * que é lou
vor, que é serviço. * O sol que 
ilumina as trevas, * transfor
mandoas em luz. * O dia que 
nos traz o pão, * e a noite que 
nos dá repouso. * Ofertemos ao 
Senhor, * o louvor da criação.

2. Nossa vida toda inteira * ofer
tamos ao Senhor, * como prova 
de amizade, * como prova de 
amor. * Com o vinho e com o 
pão, * ofertemos ao Senhor * 
nossa vida toda inteira, * o lou
vor da criação.

15. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todopoderoso.
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Ó deus, acolhei com bondade 
as oferendas que vos apresenta-
mos para que sejam santificadas 
e nos tragam  a salvação. Por 
Cristo, nosso senhor.
T. Amém.



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. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo
riosa ressurreição e da sua ascen
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece
mos em ação de graças este sacri
fício de vida e santidade.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacri
fício que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentandonos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, patrono da nossa Arquidio
cese, N. e todos os santos, que não 
cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita 
oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa Bento, o nos
so bispo Odilo, com os Bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis
persos pelo mundo inteiro.

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA III 
(PReFÁCIo dos doMINGos do TC, IX)

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 necessá
rio, é nosso dever e salvação dar
vos graças e bendizervos, Senhor, 
Pai santo, fonte da verdade e da 
vida, porque, neste domingo festi
vo, nos acolhestes em vossa casa. 
Hoje, vossa família, para escutar 
vossa Palavra e repartir o Pão con
sagrado, recorda a Ressurreição 
do Senhor, na esperança de ver o 
dia sem ocaso, quando a huma
nidade inteira repousará junto de 
vós. Então, contemplaremos vossa 
face e louvaremos sem fim vossa 
misericórdia. Por isso, cheios de 
alegria e esperança, unimonos aos 
anjos e a todos os santos, cantando  
(dizendo) a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida
de a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôrdosol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso 
povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo  e o San
gue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou 
celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni
dos a eles, esperamos também nós 
saciarnos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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.

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, 
santificado seja o vosso nome; 
venha a nós o vosso Reino, seja 
feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. o pão nos-
so 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. Livrainos de todos os males, 
ó Pai, e dainos 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.
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei
xo 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, saudaivos em 
Cristo Jesus.



Ritos Finais
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T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro 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 mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

18. CANTo de CoMuNHÃo 
Lit vI Fx 5 HL III p. 262

“está próximo o reino de 
deus!” * ouçam todos e “mu-
dem de vida!” * É Jesus quem 
nos dá este alerta, * “acredi-
tem na Boa notícia”.

1. Bendito o Deus de Israel * que 
seu povo visitou * e deunos li
bertação, * enviando um salva
dor, * da casa do rei Davi, * seu 
ungido servidor.

2. Cumpriu a voz dos profetas, * 
desde os tempos mais antigos, 
* quis libertar o seu povo * do 
poder dos inimigos, * lembran
dose da aliança  * de Abraão e 
dos antigos.

3. Fez a seu povo a promessa * de 
viver na liberdade, * sem medos 
e sem pavores * dos que agem 
com maldade; * e sempre a ele 
servir, * na justiça e santidade

4. É ele o Sol oriente * que nos 
veio visitar; * da morte da es
curidão * vem a todos libertar. * 
A nós seu povo remido, * para a 
paz faz caminhar.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P.  oremos (silêncio): Concedei-
nos, deus todo-poderoso, que, 

22. CANTo FINAL Co 1396

1. Livre ser tu queres,  * ver a luz 
da alvorada? * Novos horizon
tes  * descobrir no amanhecer? 
* Por ninguém esperes * na 
aventura de voar! * Liberdade, 
sim, * é a razão que, enfim, faz 
o teu viver
só a ave solitária * voa, alcan-
ça o infinito, * mergulhando 
no eterno, * toma a cor e a 
luz do céu. * da quietude ne-
cessária * nasce o canto mais 
bonito! * e por isso, não, não 
te prendas, não, * no teu vôo 
para deus!

2. Pode um fio dourado te prender, 
como a corrente, * se em ti, nas 
coisas, tu fixares a raiz... * Só 
o despojado, peregrino e apren
diz,  * em seu nada ser, pode 
tudo ter e cantar feliz.

3. Solidão sonora, no vazio da 
plenitude! * Suave melodia, na 
harmonia do louvor! * Quem se 
enamora do Senhor, já não tem 
lei: * nele o coração, sem mais 
outro chão, que o seu amor!

tendo recebido a graça de uma 
nova vida, sempre nos gloriemos 
dos vossos dons. Por Cristo, nos-
so senhor.
T. Amém.

20. oRAÇÃo Ao Nosso PATRoNo

T. Ó são Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de deus / e abre nossos olhos à 
verdade do evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
são Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

21. BÊNÇÃo e desPedIdA 
Tempo comum III 

Inscrições Abertas para os cursos 
de Bacharelado, Licenciatura e 

Sequenciais (2 anos).
Informações: www.unifai.edu.br
O sucesso do seu futuro depende 
de uma decisão neste momento: 

escolha o UNIFAI!
40 anos dedicados ao ensino 

superior de qualidade.

Centro Universitário Assunção 
- UNIFAI -

Rua Afonso Celso, 671/711 
Vila Mariana – São Paulo

(Próximo ao metro Santa Cruz)
5087 0199  .  0800 100 124

Twitter: @unifai_oficial  
www.facebook.com/unifai_oficial

Processo seletivo 2012

Participe da missa ao nosso Padroeiro, são Paulo Apóstolo, 
no dia 25 de janeiro, às 9:00h, na Catedral da sé!


