
Anim. A liturgia de hoje tem para 
a Igreja de São Paulo um signifi-
cado muito profundo e um caráter 
festivo especial, pois é a festa do 
nosso Padroeiro e o aniversário 
da Cidade. Essas motivações nos 
incentivam a assumir nossa voca-
ção missionária, uma vez que o 
Apóstolo Paulo  foi escolhido para 
testemunhar o Cristo a todos, sen-
do especialmente encarregado 
de ir pelo mundo inteiro levando 
o Evangelho. Assumamos nesta 
Cidade, tão cheia de contrastes e 
carências, a missão de anunciar 
o Amor que salva e cria relações 
solidárias.
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1. ABeRTuRA: 

HINo JuBILAR dA ARQuIdIoCese 
(Ir. Miria T. Kolling)

Cantamos louvor a Ti, senhor. 
* Celebra o jubileu * tua Igreja 
neste chão: * são Paulo a viu, 
feliz, nascer! * o teu amor se fez 
história * e pra sempre * “deus 
habita esta cidade!” Amém!

1. Ó Deus-Amor, Trindade San-
ta, * te bendizemos pelo povo, 

* por seus pastores que, fiéis, * 
cuidaram de o Evangelho anun-
ciar, * e sem jamais voltar atrás, 
* testemunharam sua fé!

2. Tua luz e bênção se derramem 
* sobre esta Igreja centenária! * 
Inflama-nos no teu amor: * dis-
cípulo se faz aos pés da Cruz! 
* E, missionários de Jesus, * 
anunciaremos salvação!

3. A Boa Nova do Evangelho * 
transforme a gente, esta cidade, 
* e nos ensine a partilhar, * na 
alegria, os dons, a vida, os bens: 
* é vocação de um povo irmão * 
na terra o céu já construir!

4. Senhor, envia operários * à 
tua bela e grande messe! * Os 
padroeiros, lá do céu, * supliquem 
junto a Ti por todos nós! * E em 
coro canta a nossa voz * seu hino 
alegre em teu 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 comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. Irmãos e irmãs, para partici-
parmos digna e frutuosamente da 
Ceia do Senhor e festejar devida-
mente o nosso Padroeiro, São Pau-
lo, peçamos humildemente perdão 
dos nossos pecados.

(Momento de silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. e peço à 
virgem Maria, aos anjos e san-
tos e a vós, irmãos e irmãs, que 

Ritos iniciais

rogueis por mim a deus, nosso 
senhor.
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 
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): Ó deus, 
que instruístes o mundo inteiro 
pela pregação do apóstolo são 
Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje 
a sua conversão, caminhar para 
vós seguindo seus exemplos e 
ser no mundo testemunhas do 
evangelho. Por N.s.J.C. 
T. Amém.



Anim. Ouçamos as leituras que 
revelam o sentido da festa de hoje 
e nos colocam no palco onde São 
Paulo atuou, a fim de sermos infla-
mados pelo zelo  que o tornou ins-
piração para a missão universal e 
Padroeiro desta Cidade. 
 
6. PRIMeIRA LeITuRA (At 22,3-16) 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
Naqueles dias, Paulo disse ao 
povo: 3“Eu sou judeu, nascido em 
Tarso na Cilícia, mas fui criado 
aqui nesta cidade. Como fui discí-
pulo de Gamaliel, fui instruído em 
todo o rigor da lei de nossos ante-
passados, tornando-me zeloso da 
causa de Deus, como acontece hoje 
convosco. 4Persegui até a morte os 
que seguiam este caminho, pren-
dendo homens e mulheres e jogan-
do-os na prisão. 5Disso são minhas 
testemunhas o sumo sacerdote e 
todo o conselho dos anciãos. Eles 
deram-me cartas de recomendação 
para os irmãos de Damasco. Fui 
para lá, a fim de prender os que 
encontrasse e trazê-los para Jeru-
salém, a fim de serem castigados. 
6Ora, aconteceu que, na viagem, 
estando já perto de Damasco, pelo 
meio dia, de repente uma grande 
luz que vinha do céu brilhou sobre 
mim. 7Caí por terra e ouvi uma voz 
que me dizia: ‘Saulo, Saulo, por 
que me persegues?’ 8Eu perguntei: 
‘Quem és tu, Senhor?’ Ele respon-
deu: ‘Eu sou Jesus, o Nazareno, a 
quem tu estás perseguindo’. 9Meus 
companheiros viram a luz, mas 
não ouviram a voz que me falava. 
10Então perguntei: ‘Que devo fa-
zer, Senhor?’ O Senhor respondeu: 
‘Levanta-te e vai para Damasco. 
Ali te explicarão tudo o que deves 
fazer’. 11Como eu não podia en-
xergar, por causa do brilho daque-
la luz, cheguei a Damasco guiado 
pelas mãos dos meus companhei-
ros. 12Um certo Ananias, homem 
piedoso e fiel à lei, com boa repu-
tação junto de todos os judeus que 
aí moravam, 13veio encontrar-me e 
disse: ‘Saulo, meu irmão, recupera 
a vista!’ No mesmo instante, recu-
perei a vista e pude vê-lo. 14Ele, 
então, me disse: ‘O Deus de nos-
sos antepassados escolheu-te para 
conheceres a sua vontade, veres o 
Justo e ouvires a sua própria voz. 

15Porque tu serás a sua testemunha 
diante de todos os homens, daqui-
lo que viste e ouviste. 16E agora, o 
que estás esperando? Levanta-te, 
recebe o batismo e purifica-te dos 
teus pecados, invocando o nome 
dele!’” - Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL (117/116) 
(Cd XI Fx 12)

Ide, vós, por este mundo afora e 
proclamai o evangelho a todos!

1- Cantai louvores ao Senhor, todas 
as gentes, povos todos, festejai-o!

2- Pois comprovado é seu amor para 
conosco, para sempre ele é fiel!

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
(H2, p. 108)

 Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu vos designei para que vades 
e deis frutos, * e o vosso fruto 
permaneça, assim disse o Senhor.

10. evANGeLHo (Mc 16,15-18)

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, Jesus se ma-
nifestou aos onze discípulos, 15e 
disse-lhes: “Ide pelo mundo intei-
ro e anunciai o Evangelho a toda 
criatura! 16Quem crer e for bati-
zado será salvo. Quem não crer 
será condenado. 17Os sinais que 
acompanharão aqueles que crerem 
serão estes: expulsarão demônios 
em meu nome, falarão novas lín-
guas; 18se pegarem em serpentes 

ou beberem algum veneno mortal 
não lhes fará mal algum; quando 
impuserem as mão sobre os doen-
tes, eles ficarão curados”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. HoMILIA

12. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ 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 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 ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

13. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Neste dia tão especial, elevemos a 
Deus nossas preces, contando com a 
intercessão do Apóstolo São Paulo, 
que aderiu à missão com ousadia e 
determinação. Rezemos juntos: 
T. Por intercessão de são Paulo 
fortalecei nossa Igreja.  
1. Pai Santo, iluminai a Igreja em 
sua missão de levar avante a obra 
que São Paulo assumiu com deter-
minação. 
2. Iluminai nossa Arquidiocese, o 
nosso Arcebispo, o Cardeal Dom 
Odilo Scherer, os Bispos Auxilia-
res, o clero e todos que estão na 
vanguarda da missão.  
3. Fortalecei nossas Regiões Epis-
copais, Setores Pastorais, Paró-
quias e Comunidades Eclesiais, 
Movimentos e forças vivas da 
evangelização. 
4. Inspirai aos cristãos leigos 
o mesmo entusiasmo que fez o 
Apóstolo levar o Evangelho ao co-
ração dos povos. 
5. Abençoai esta Cidade, que co-
memora 457 anos de fundação sob 
a insígnia da cruz e o marco do Pá-
tio do Colégio.
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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.
Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus todo-podero-
so e cheio de bondade. Pastor eter-
no, vós não abandonais o rebanho, 
mas o guardais constantemente pela 
proteção dos Apóstolos. E assim a 
Igreja é conduzida pelos mesmos 
pastores que pusestes à sua frente 
como representantes de vosso Filho, 
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza e 
os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós asso-
ciar-nos a seis louvores, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem 
sobem nossos louvores, nós vos 
pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que aben-
çoeis  estas oferendas apresenta-
das ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
senhor!
Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo, o Papa Bento, 
por nosso Bispo Odilo, e por todos 
os que guardam a fé que recebe-
ram dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja 
sempre unida. 
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas..., e de todos os 
que circundam este altar, dos quais 
conheceis a fidelidade e a dedica-
ção em vos servir. Eles vos ofe-
recem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, 
e elevam a vós as suas preces para 
alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salva-
ção que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vos-
sos filhos!
2C. Em comunhão com toda a 
Igreja, veneramos também a sem-
pre Virgem Maria e seu esposo 
São José, os santos Apóstolos e 
Mártires: Pedro e Paulo, André... e 
todos os vossos Santos. Por seus 
méritos e preces concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção.

14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs
(Co 719)

Quem disse que não somos 
nada, que não temos nada para 
oferecer? * Repare as nossas 
mãos abertas trazendo as ofer-
tas do nosso viver, * repare as 
nossas mãos abertas trazendo 
as ofertas do nosso viver.

1. A fé do homem peregrino que 
busca um destino e um pedaço 
de chão; * a luta do povo oprimi-
do que abre caminho transforma 
a nação. Ô, ô, ô, recebe, Senhor.

2. Retalhos da nossa história, boni-
tas vitórias que o meu povo tem. 
* Palmares, Canudos, Cabanas * 
são lutas de ontem e de hoje tam-
bém. Ô, ô, ô, recebe, Senhor.

3. Aqui trazemos a semente, sangue 
desta gente que fecunda o chão; 
* do Gringo e tantos lavradores, 
santo, operários em libertação. 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor.

4. Coragem de quem dá a vida seja 
oferecida neste vinho e pão.* É 
força que destrói a morte e muda 
a nossa sorte: é ressurreição! Ô, 
ô, ô, recebe, Senhor.

15. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Que o vosso espírito, ó deus, 
nos conceda nesta celebração a 
luz da fé que sempre iluminou o 
apóstolo são Paulo para anun-
ciar o vosso nome aos povos. Por 
Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA I 
(PReFáCIo dos APÓsToLos, I)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.

T. em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bonda-
de, a oferenda dos vossos servos 
e de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo vosso Fi-
lho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, 
elevou os olhos a vós, ó Pai, deu 
graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, 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:
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. salvador do mundo, salvai-
nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso 
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o 
sacrifício perfeito e santo, pão da 
vida eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e dos dons 
de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, 
ao participarmos deste altar, rece-
bendo o Corpo e o Sangue de vos-
so Filho, sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó senhor, a nossa oferta!

6. Dai-nos a graça de transformar 
esta Cidade num lar acolhedor 
para todos os seus filhos.
 (Outras intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.
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3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas N. e N. que par-
tiram desta vida, marcados com o 
sinal da fé. A eles, e a todos os que 
adormeceram no Cristo, concedei 
a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
4C. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos Apóstolos e Már-
tires: João Batista e Estevão, Ma-
tias e Barnabé ... e todos os vossos 
santos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

22. CANTo FINAL (Co 1372)

Quem nos separará? Quem 
vai nos separar *do amor de 
Cristo? Quem nos separa-
rá? * se ele é por nós, quem 
será, quem será contra nós? 
* Quem vai nos separar do 
amor de Cristo, quem será?

1. Nem a espada, ou perigo, nem os 
erros do meu irmão, * nenhuma 
das criaturas, nem a condenação.

2. Nem a vida, nem a morte, a 
tristeza ou aflição, * nem o pas-
sado, nem o presente, o futuro, 
nem opressão.

3. Nem as alturas, nem os abismos, 
nem tampouco a perseguição. * 
Nem a angústia, a dor, a fome, 
nem a tribulação

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

Rito da comunhão
17. RITo dA CoMuNHÃo

18. CANTo de CoMuNHÃo (Co 1383) 

se eu não tiver amor, eu nada 
sou, senhor! * se eu não tiver 
amor, eu nada sou, senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, * o amor não tem inve-
ja, o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortês, *o amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor desculpa tudo, o amor é 
caridade, * não se alegra na in-
justiça, é feliz só na verdade.

4. O amor suporta tudo, o amor em 
tudo crê, * o amor guarda a es-
perança, o amor sempre é fiel.

5. Nossa fé, nossa esperança jun-
to a Deus terminarão, * mas o 
amor será eterno, o amor não 
passa não.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Que esta co-
munhão, senhor nosso deus, ali-
mente em nós o ardor da caridade 
que inflamava o apóstolo São Pau-
lo em sua solicitude por todas as 
Igrejas. Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

MeNsAGeM do ARCeBIsPo PARA A IGReJA de sÃo PAuLo 
CoNTAGIA-Nos CoM A FÉ Que Te ANIMou!

Na festa da Conversão de São Paulo, 
nossa Cidade comemora o aniversário 
de sua fundação e a Arquidiocese, o 
dia do seu Patrono. Parabéns aos pau-
listanos! Parabéns a todos os filhos da 
Arquidiocese de São Paulo! Graça e 
paz a todos vocês!
São Paulo, na imagem que está na 
Catedral Metropolitana, e aquela que 
está no centro da Praça da Sé, traz na 
mão um texto com a pergunta que lhe 
passou pela cabeça, quando teve o en-
contro surpreendente e transformador 
com Jesus Cristo ressuscitado diante 
das portas de Damasco: Domine, quid 
vis mihi facere? (Senhor, que queres 
que eu faça?). É o próprio Paulo que 
fala deste encontro (cf. At 22,10).
Em nossa Arquidiocese, estamos ten-
tando compreender melhor a voz de 
Deus e de Cristo a nos interpelar nas 
muitas situações vividas pelo povo 
nesta cidade. Como batizados e tam-
bém marcados pelo encontro com 
Cristo e com seu Evangelho, temos 
o propósito de estar sempre mais pre-
sentes e ativos na vida da comunida-
de urbana, especialmente nos lugares 
onde há sofrimento e onde o anúncio e 
o testemunho do Evangelho precisam 
levar esperança, conforto e salvação.

Nossas paróquias, tornando-se mais 
e mais “comunidades de comunida-
des”, conduzidas e animadas pelos 
ministros de Cristo, serão os espaços 
onde os batizados poderão cultivar, 
alimentar e manifestar fé; os  cristãos 
leigos poderão ali fazer melhor a sua 
formação e organizar o testemunho de 
sua fé cristã nas estruturas da cidade e 
em todos os lugares do tecido social.
O apóstolo São Paulo, ardoroso mis-
sionário do Evangelho, com sua fé 
perseverante e inabalável nos ensina 
a não desanimar. Nem fracassos nas 
suas pregações, nem perseguições ou 
cadeias, nem a perspectiva do martí-
rio, nada conseguia abatê-lo. Ele sabia 
que Deus é fiel e que não é em vão 
que alguém dedica sua vida ao Reino 
de Cristo. Na festa de nosso Patrono, 
convido cada um a tomar nas mãos 
a Bíblia e ler uma das Cartas de São 
Paulo, ou a 2ª. parte dos Atos dos 
Apóstolos (cap. 9-28).
Temos aqui uma grande missão a de-
sempenhar; cada um é convidado a as-
sumir com fé, coragem e perseverança 
a sua parte. Que São Paulo interceda 
por nós todos e nos contagie com a 
mesma fé profunda que o animava! 
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