
Anim. Reunimo-nos para cele-
brar o Dia do Senhor, continuan-
do a memória das curas que Jesus 
realizou para mostrar a presença 
do Reino de Deus e o cumprimen-
to da promessa messiânica. Dessa 
forma, o anúncio da Palavra, que 
saciava os corações sedentos de 
Deus, era também acompanhado 
de numerosas curas. Vivendo na 
liturgia esse ministério de liberta-
ção que fez do Filho de Deus um 
profeta poderoso em obras e pala-
vras, atualizemos em nossos dias 
a salvação que Deus oferece a to-
dos os fiéis. 
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1.ABeRTuRA sl 95(94) 
(Cd vI Fx1 HL3p.120)

vão entrando e de joelhos * ao 
senhor nós adoremos, * pois 
é ele o nosso criador, * nosso 
deus, e somos dele.

1. Venham todos, com alegria, * 
aclamar nosso Senhor, caminhan
do ao seu encontro, * proclaman
do 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. * Igualmen
te, 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 vós, irmãos, paz e fé da par
te de Deus, o Pai, e do Senhor 
Jesus Cristo. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL

P. De coração contrito e humilde, 
aproximemonos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores. 

(Momento de silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da ver
dade e da graça, tende piedade de nós. 
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer. 
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, que vistes fazer de nós 
o vosso povo santo, tende piedade 
de nós.
T. senhor, Tende piedade de nós.
P. Deus todopoderoso tenha com
paixão de nós, perdoe os nossos pe
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

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 

Ritos iniciais

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): velai, ó deus, 
sobre a vossa família, com incan-
sável amor; e, como só confiamos 
na vossa graça, guardai-nos sob a 
vossa proteção. Por N.s.J.C. 
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Seguindo a atitude das mul-
tidões famintas de saúde e salva-
ção, ouçamos as leituras com todo 
o coração.

6. PRIMeIRA LeITuRA (Jó 7,1-4.6-7)

Leitura do Livro de Jó 
Jó disse: 1“Não é acaso uma luta 
a vida do homem sobre a terra? 
Seus dias não são como dias de 
um mercenário? 2Como um es
cravo suspira pela sombra, como 
um assalariado aguarda sua paga, 
3assim tive por ganho meses de 
decepção, e couberamme noites 
de sofrimento. 4Se me deito, pen
so: Quando poderei levantarme? 
E, ao amanhecer, espero nova
mente a tarde e me encho de so
frimentos até o anoitecer. 6Meus 
dias correm mais rápido do que a 
lançadeira do tear e se consomem 
sem esperança. 7Lembrate de que 
minha vida é apenas um sopro e 



meus olhos não voltarão a ver a 
felicidade!”  Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL 146(147) 
(Cd IX, Fx 3)

Louvai a deus, * porque ele é 
bom * e conforta os corações 
(bis)

1. Cantai ao nosso Deus, porque é 
suave: * ele é digno de louvor, 
ele o merece! * O Senhor recons
truiu Jerusalém * e os dispersos 
de Israel juntou de novo!

2. É grande e onipotente o nosso 
Deus, * seu saber não tem me
dida nem limites. * O Senhor 
Deus é o amparo dos humildes, 
* mas dobra até o chão os que 
são ímpios.

3. Ele conforta os corações despe
daçados, * ele enfaixa suas fe
ridas e as cura; * fixa o número 
de todas as estrelas, * e chama a 
cada uma por seu nome.

8. seGuNdA LeITuRA (1Cor 9,16-
19.22-23)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 16Pregar o evangelho não 
é para mim motivo de glória. É 
antes uma necessidade para mim, 
uma imposição. Ai de mim se eu 
não pregar o evangelho! 17Se eu 
exercesse minha função de prega
dor por iniciativa própria, eu teria 
direito a salário. Mas, como a ini
ciativa não é minha, tratase de um 
encargo que me foi confiado. 18Em 
que consiste então o meu salário? 
Em pregar o evangelho, oferecen
doo de graça, sem usar os direitos 
que o evangelho me dá. 19Assim, 
livre em relação a todos, eu me 
tornei escravo de todos, a fim de 
ganhar o maior número possível. 
22Com os fracos, eu me fiz fraco, 
para ganhar os fracos. Com todos, 
eu me fiz tudo, para certamente 
salvar alguns. 23Por causa do evan
gelho eu faço tudo, para ter parte 
nele. Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.
9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
O Cristo tomou sobre si nossas 
dores, Carregou em seu corpo 
as nossas fraquezas. 

10. evANGeLHo (Mc 1,29-39)

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, 29Jesus saiu da 
sinagoga e foi, com Tiago e João, 
para a casa de Simão e André. 30A 
sogra de Simão estava de cama, 
com febre, e eles logo contaram a 
Jesus. 31E ele se aproximou, segu
rou sua mão e ajudoua a levantar
se. Então, a febre desapareceu; e 
ela começou a servilos. 32À tarde, 
depois do pôrdosol, levaram a 
Jesus todos os doentes e os pos
suídos pelo demônio. 33A cidade 
inteira se reuniu em frente da casa. 
34Jesus curou muitas pessoas de di
versas doenças e expulsou muitos 
demônios. E não deixava que os 
demônios falassem, pois sabiam 
quem ele era. 35De madrugada, 
quando ainda estava escuro, Jesus 
se levantou e foi rezar num lugar 
deserto. 36Simão e seus compa
nheiros foram à procura de Jesus. 
37Quando o encontraram, disseram: 
“Todos estão te procurando”. 38Je
sus respondeu: “Vamos a outros 
lugares, às aldeias da redondeza! 
Devo pregar também ali, pois foi 
para isso que eu vim”. 39E andava 
por toda a Galiléia, pregando em 
suas sinagogas e expulsando os 
demônios. 
 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, elevemos a 
Deus Pai nossas preces, para que, 
libertados do mal, sejamos discí
pulos e missionários de Jesus Cris
to e nos coloquemos, sempre mais, 
a serviço do Reino e da salvação. 
Rezemos juntos:  
T. Libertai-nos, ó deus, de toda 
doença e opressão. 
1. Fortalecei a Santa Igreja, sinal 
de vida, saúde e libertação. 
2. Que a obra de Cristo se realize 
em todos os corações.  
3. Dai forças aos que lutam em 
prol dos seus irmãos. 
4. Aos possuídos pelos mal, dai es
perança e salvação. 
5. Aos que já não conseguem crer, 
socorrei com o dom da fé. 
6. Aos não têm a quem recorrer, 
fazeinos solidários. 
7. Aos excluídos, fazei encontrar 
um caminho de integração. 
(Outras preces da Comunidade)

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

LituRgia EucaRística

14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs 
Cd Liturgia 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.



partiu e deu a seus discípulos, di
zendo:
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, 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 

P. senhor nosso deus, que criastes 
o pão e o vinho para alimento da 
nossa fraqueza, concedei que se tor-
nem para nós sacramento da vida 
eterna. Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA III 
(PReF. dos doMINGos do TC, I

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, sempre e em todo o lu
gar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todopoderoso, por Cristo, vosso 
Filho, que, pelo mistério da sua 
Páscoa, realizou uma obra admirá
vel. Por ele, vós nos chamastes das 
trevas à vossa luz incomparável, 
fazendonos passar do pecado e da 
morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio e nação 
santa, para anunciar, por todo o 
mundo, as vossas maravilhas. Por 
essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos 
e dos 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 
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 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 

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 
saciarnos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa gló-
ria!
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...
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

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 LITuRGIA vI, Fx 7)

Levavam a Jesus * as pesso-
as doentes * curava Jesus * os 
males da gente (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.

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): Ó deus, vós 
quisestes que participássemos 
do mesmo pão e do mesmo cá-
lice; fazei-nos viver de tal modo 
unidos em Cristo, que tenhamos 
a alegria de produzir muitos fru-
tos para a salvação do mundo. 
Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

20. oRAÇÃo Ao Nosso PATRoNo

T. Ó são Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário de Jesus Cristo:/ ensina-
nos a acolher a Palavra de deus / 
e abre nossos olhos à verdade do 
evangelho./ Conduze-nos ao en-
contro com Jesus, / contagia-nos 
com a fé que te animou/ e infunde 
em nós coragem e ardor missio-
nário, / para testemunharmos a 
todos / que deus habita esta Ci-
dade imensa /e tem amor pelo seu 
povo! /Intercede por nós e pela 
Igreja de são Paulo, / ó santo 
apóstolo de Jesus Cristo! Amém

l 2ª-.: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131 (132),6-7.8-10 (R/. 8a); Mc 6,53-56 
l 3ª-: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83 (84), 3. 4. 5 e 10. 11 (R/. 2); Mc 7,1-13 
l 4ª-: 1Rs 10,1-10; Sl 36 (37),5-6.30-31.39-40 (R/. 30a); Mc 7,14-23 
l 5ª-:  1Rs 11,4-13; Sl 105 (106),3-4.35-36.37 e 40 (R/. 4); Mc 7,24-
30 l 6ª-: 1Rs 11,29-32; 12,19; Sl 80 (81),10-11ab.12-13.14-15 (R/. cf. 
11a.9a); Mc 7,31-37 l Sáb.: 1Rs 12,26-32; 13,33-34; Sl 105 (106),6-
7a.19-20.21-22 (R/. 4a); Mc 8,1-10 l 6º DTC Lv 13,1-2.44-46 ou à 
escolha: 2Reis 5,9-14; Sl 31 (32),1-2.5.11 (R/. 7); 1Cor 10,31–11,1;  
Mc 1,40-45 (Cura de um leproso)
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P. Torne vossos corações atentos à 
sua palavra, a fim de que transbor
deis de alegria divina.
T. Amém.
P. Assim, abraçando o bem e a 
justiça, possais correr sempre pelo 
caminho dos mandamentos divi
nos e tornarvos coherdeiros dos 
santos.
T. Amém.
P. Abençoevos Deus todopodero
so,  Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa 
vida; ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a deus.

22. CANTo FINAL

(CANTos e oRAÇões Nº1396)

1. Livre ser tu queres, * ver a luz 
da alvorada? * Novos horizon
tes * descobrir no amanhecer? * 
Por ninguém esperes * na aven
tura 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!
FAÇA esPeCIALIZAÇÃo  
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21. BÊNÇÃo e desPedIdA: 
TeMPo CoMuM, v

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Que Deus todopoderoso vos li
vre sempre de toda adversidade e 
derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém.


