
Anim. Neste domingo, nossa reu-
nião sagrada nos leva ao encontro 
de Jesus Cristo, ressaltado como 
Salvador de todos os que estão 
oprimidos pelo mal. Médico do 
corpo e da alma, Jesus resgata a 
vida roubada pela morte e coloca 
de pé os que estavam prostrados 
pelo poder de satanás e as gar-
ras do pecado. Celebremos nossa 
Eucaristia com o fervor dos que 
acreditam na Redenção.   

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA sl 95(94) 
(Cd liTuRgiA vi, Fx 1 -Hl3 p.120) 

Ó Senhor, salva teus filhos * 
e reúne os espalhados, * para 
que te celebremos * nós, em ti, 
glorificados!

1. Venham todos, com alegria, * 
aclamar nosso Senhor, * ca-
minhando ao seu encontro, * 
proclamando 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 jo-
elhos 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. O Senhor, que encaminha os 
nossos corações para o amor de 
Deus e a constância de Cristo, es-
teja convosco. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNiTeNCiAl 

P. Irmãos e irmãs, para celebramos 
com dignidade do mistério da San-
ta Eucaristia, peçamos humilde-
mente 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 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 todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.

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.

Ritos iniciais

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): Concedei-
nos, senhor nosso deus, adorar-
vos de todo o coração, e amar 
todas as pessoas com verdadeira 
caridade. Por N.S.J.C. 
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Ouçamos as leituras com 
o fervor e a esperança dos que se 
libertaram ao ouvirem a palavra 
de Jesus.

6. PRiMeiRA leiTuRA (dt 18,15-20)

Leitura do Livro do Deuteronômio 
Moisés falou ao povo dizendo:
15“O Senhor teu Deus fará surgir 
para ti, da tua nação e do meio de 
teus irmãos, um profeta como eu: 
a ele deverás escutar. 16Foi exata-
mente o que pediste ao Senhor teu 
Deus, no monte Horeb, quando 



todo o povo estava reunido, dizen-
do: ‘Não quero mais escutar a voz 
do Senhor meu Deus, nem ver este 
grande fogo, para não acabar mor-
rendo’. 17Então o Senhor me disse: 
‘Está bem o que disseram. 18Farei 
surgir para eles, do meio de seus 
irmãos, um profeta semelhante a 
ti. Porei em sua boca as minhas 
palavras e ele lhes comunicará 
tudo o que eu lhe mandar. 19Eu 
mesmo pedirei contas a quem não 
escutar as minhas palavras que ele 
pronunciar em meu nome. 20Mas 
o profeta que tiver a ousadia de 
dizer em meu nome alguma coisa 
que não lhe mandei ou se falar em 
nome de outros deuses, esse profe-
ta deverá morrer’.
– Palavra do Senhor.
T. graças a deus.

7. sAlMo ResPoNsoRiAl sl. 95(94) 
(Cd iX, Fx 3)

Não fecheis o coração * Ouvi 
hoje a voz de Deus (bis) 

1. Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, * aclamemos o Roche-
do que nos salva. * Ao seu en-
contro caminhemos com louvo-
res * e com cantos de alegria o 
celebremos 

2. Vinde, adoremos e prostremo-
nos por terra * e ajoelhemos 
ante o Deus que nos criou! * 
Porque ele é nosso Deus, nos-
so Pastor, * e nós somos o seu 
povo e seu rebanho. 

3. Não fecheis os corações, como 
em Meriba, * como em Massa, 
no deserto, aquele dia, * em que 
outrora vossos pais me provo-
caram * apesar de terem visto 
as minhas obras.

8. seguNdA leiTuRA (1Cor 7,32-35)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 32Eu gostaria que estivés-
seis livres de preocupações. O ho-
mem não casado é solícito pelas 
coisas do Senhor e procura agradar 
ao Senhor. 33O casado preocupa-se 
com as coisas do mundo e procu-
ra agradar à sua mulher 34e, assim, 
está dividido. Do mesmo modo, a 
mulher não casada e a jovem soltei-
ra têm zelo pelas coisas do Senhor 
e procuram ser santas de corpo e 
espírito. Mas a que se casou pre-
ocupa-se com as coisas do mundo 

e procura agradar ao seu marido. 
35Digo isto para o vosso próprio 
bem e não para vos armar um laço. 
O que eu desejo é levar-vos ao que 
é melhor, permanecendo junto ao 
Senhor, sem outras preocupações. 
- Palavra do Senhor.
T. graças a deus.

9. AClAMAÇÃo Ao evANgelHo 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Ale-
luia (bis)
O povo que jazia nas trevas viu  
brilhar uma luz grandiosa;  
A luz despontou para aqueles que 
jaziam nas sombras da morte.

10. evANgelHo (Mc 1,21-28)

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. 21Na cidade de Cafarnaum, num 
dia de sábado, Jesus entrou na si-
nagoga e começou a ensinar. 22To-
dos ficavam admirados com o seu 
ensinamento, pois ensinava como 
quem tem autoridade, não como 
os mestres da lei. 23Estava então 
na sinagoga um homem possuído 
por um espírito mau. Ele gritou: 
24”Que queres de nós, Jesus na-
zareno? Vieste para nos destruir? 
Eu sei quem tu és: tu és o santo de 
Deus”. 25Jesus o intimou: “Cala-te 
e sai dele!” 26Então o espírito mau 
sacudiu o homem com violência, 
deu um grande grito e saíu. 27E 
todos ficaram muito espantados e 
perguntavam uns aos outros: “O 
que é isto? Um ensinamento novo 
dado com autoridade: ele manda 
até nos espíritos maus, e eles obe-
decem!” 28E a fama de Jesus logo 
se espalhou por toda a parte, em 
toda a região da Galiléia. 
- 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. Dirijamos ao Pai nossas preces, 
suplicando a salvação que Jesus 
concede aos que acreditam em sua 
palavra e lhe entregam os seus co-
rações. Rezemos juntos:
T. Livrai-nos do inimigo e suas 
tentações! 
1. Ó Pai, abençoai a Igreja, que leva 
avante a obra salfívica de Jesus.
2. Fortalecei os líderes que fazem do 
poder um instrumento de libertação. 
3. Socorrei os que sucumbem sob o 
peso do mal e as garras de satanás. 
4. Libertai todos os que estão sob 
o poder da droga e dos que tiram 
proveito dela.
5. Dai-nos uma fé capaz de curar e 
libertar do poder do mal.  
6. Ungi os fiéis com a força de 
Cristo e a consciência do amor.    
7. Transformai nossas famílias em ba-
luarte de dignidade e de concórdia.  
(Outras preces da Comunidade)

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

LituRgia EucaRística
14. APReseNTAÇÃo dAs oFeRTAs 
(Cd 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-
mando-as 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 * 



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:
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, alimentando-nos 
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!

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 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. Para vos servir, ó Deus, de-
positamos nossas oferendas em 
vosso altar; acolhei-as com bon-
dade, a fim de que se tornem o 
sacramento da nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. oRAÇÃo euCARÍsTiCA iii
(Prefácio dos Domingos do TC, II)

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.
Na verdade é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, por Cristo, Se-
nhor nosso. Compadecendo-se da 
fraqueza humana, ele nasceu da 
Virgem Maria. Morrendo no lenho 
da Cruz, ele nos libertou da morte. 
Ressuscitando dos mortos, ele nos 
garantiu a vida eterna. Por ele, os 
anjos celebram a vossa grandeza, 
os santos proclamam a vossa gló-
ria. Concedei-nos também a nós 
associar-nos aos seus louvores, 
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 
Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e san-
tidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para 
que vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, 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 

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.
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 
saciar-nos 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. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos 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.



Ritos Finais

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, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
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 
sl 34(33) (Cd vi, Fx7 - Hl iii p. 249)

Eu sei quem tu és * ó Jesus 
Nazareno, * o Santo de Deus, 
* eu sei que tu és! (bis) 

1. Vamos juntos dar glória ao Se-
nhor * e a seu nome fazer lou-
vação. * Procurei o Senhor, me 
atendeu, * me livrou de uma 
grande aflição. 

2. Olhem todos pra ele e se ale-
grem, * todo tempo sua boca 
sorria! * Este pobre gritou e ele 
ouviu, * fiquei livre de minha 
agonia.

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

3. Acampou na batalha seu anjo, 
* defendendo seu povo e o li-
vrando. * Provem todos, pra ver 
como é bom * o Senhor que nos 
vai abrigando.

4. Santos todos, adorem o Senhor, 
* aos que o amam, nenhum mal 
assalta. * Quem é rico, empo-
brece e tem fome, * mas, a quem 
busca a Deus, nada falta.

5. Ó meus filhos, escutem o que 
eu digo, * pra aprender o temor 
do Senhor. * Qual o homem que 
ama sua vida, * e a seus dias 
quer dar mais valor?

6. Tua língua preserva do mal * e 
não deixes tua boca mentir. * 
Ama o bem e detesta a maldade, 
* vem a paz procurar e seguir!

7. Sobre o justo o Senhor olha 
sempre, * seu ouvido se põe 
a escutar. * Que teus olhos se 
afastem dos maus, * pois, nin-
guém deles vai se lembrar.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Renovados 
pelo sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, 
que este alimento da salvação 
eterna nos faça progredir na 
verdadeira fé. Por Cristo, nosso 
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 

l 2ª-: 2Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13ª; Sl 3,2-3.4-5.6-7 (R/. 7b); Mc 5,1-
20 l 3ª-: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85 (86), 1-2.3-4.5-6 
(R/.1a); Mc 5,21-43 l 4ª-: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31 (32),1-2.5.6.7 (R/. cf. 
5c); Mc 6,1-6 l 5ª-: Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23 (24),7. 8. 9. 10 (R/. 
10b); Lc 2,22-40 ou abrev. 22-32 l 6ª-: Eclo 47,2-13 (gr. 2-11); Sl 17 
(18),31.47 e 50.51 (R/. cf. 47b); Mc 6,14-29 l sáb.: 1Rs 3,4-13; Sl 118 
(119),9.10.11.12.13.14 (R/.12b);  Mc 6,30-34 l 5º dTC Jó 7,1-4.6-7; 
Sl 146 (147),1-2.3-4.5-6 (R/. cf.3a); 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
(Curas na Galiléia)
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21. BÊNÇÃo e desPedidA: TC, iv

Por conta de quem preside.

22. CANTo FiNAl (Co Nº1396)

1. Livre ser tu queres, * ver a luz 
da alvorada? * Novos horizontes 
* 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 voo 
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!
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