
Anim. Ainda sob o impacto das 
curas de Jesus, somos convoca-
dos a celebrar o Dia do Senhor. 
Hoje nos é apresentada uma das 
curas mais significativas: a cura 
do leproso. Todo tipo de margi-
nalização que se possa imaginar 
estava condensado nessa doença 
que, jogava as pessoas no abis-
mo mais cruel da segregação. 
Por isso Jesus socorre os lepro-
sos com um amor que só o Filho 
de Deus pode oferecer.

Povo de deus 
em são Paulo
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1. ABeRTuRA sl 31(30) (Cd vI, Fx 8)

sê a rocha que me abriga, 
* casa forte que me salva; * 
para honra do teu nome * és o 
guia que me ampara!

1. Ponho em Deus minha espe
rança, * que eu não seja enver
gonhado. * Já que és justo, me 
defende; * sei que vou ser liber
tado. * Vem ouvir a minha voz, 
* eu estou angustiado!

2. Sê pra mim uma rocha firme, * 
sê pra mim seguro abrigo, * sê 
pra mim uma fortaleza. * Me 
orienta e eu vou contigo. * Eu 
te entrego o meu espírito * des
de agora, eu te bendigo.

3. Confiando em tua face, * vão ven
cer os intrigantes. * Recebidos em 
tua tenda, * proteção terão cons
tante. * Sê bendito meu Senhor, * 
sê bendito em todo instante.

4. Eu dizia na aflição: * “Deus não 
quer saber de mim”. * Vejo agora 
que me ouviu, * quando eu recla
mava assim. * Santos todos amem, 
louvem o Senhor até o fim!

2. sAudAÇÃo 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o peca
do e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Re
conheçamonos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(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 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

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 prometestes permanecer 
nos corações sinceros e retos, 
dai-nos, por vossa graça, viver 
de tal modo, que possais habitar 
em nós. Por N.s.J.C. 
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Abramos os nossos cora-
ções para escutar a Palavra de 
Deus e nos libertar do sofrimen-
to e marginalização, como todos 
aqueles que tiveram a graça do 
encontro com Jesus. 

6. PRIMeIRA LeITuRA (Lv 13,1-2.44-46)

Leitura do Livro do Levítico 
1O Senhor falou a Moisés e Aarão, 
dizendo: 2“Quando alguém tiver 



na pele do seu corpo alguma infla
mação, erupção ou mancha bran
ca, com aparência do mal da lepra, 
será levado ao sacerdote Aarão, 
ou a um dos seus filhos sacerdo
tes. 44Se o homem estiver leproso 
é impuro, e como tal o sacerdote o 
deve declarar. 45O homem atingido 
por este mal andará com as vestes 
rasgadas, os cabelos em desordem 
e a barba coberta, gritando: ‘Im
puro! Impuro!’ 46Durante todo o 
tempo em que estiver leproso será 
impuro; e, sendo impuro, deve fi
car isolado e morar fora do acam
pamento”.  Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL sl 32(31) 
(Cd IX, Fx3)

sois, senhor, * para mim ale-
gria e refúgio (bis)

1. Feliz o homem que foi perdoado 
* e cuja falta já foi encoberta. 
* Feliz o homem a quem o Se
nhor * não olha mais como sen
do culpado!

2. Eu confessei, afinal, meu peca
do * e minha falta vos fiz conhe
cer. * Disse: “Eu irei confessar 
meu pecado!” * E perdoastes, 
Senhor, minha falta.

3. Regozijaivos, ó justos, em 
Deus * e no Senhor, exultai de 
alegria! * Corações retos, cantai 
jubilosos, * corações retos, can
tai jubilosos!

8. seGuNdA LeITuRA (1Cor 10,31-11,1)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 31Quer comais, quer be
bais, quer façais qualquer outra 
coisa, fazei tudo para a glória de 
Deus. 32Não escandalizeis nin
guém, nem judeus, nem gregos, 
nem a igreja de Deus. 33Fazei 
como eu, que procuro agradar a 
todos, em tudo, não buscando o 
que é vantajoso para mim mesmo, 
mas o que é vantajoso para todos, 
a fim de que sejam salvos. 1Sede 
meus imitadores, como também 
eu o sou de Cristo. 
 Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(Cd Liturgia vI, Fx 13)

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

Um grande profeta surgiu, sur
giu e entre nós se mostrou; * É 
Deus que seu povo visita, seu 
povo meu Deus visitou.

10. evANGeLHo (Mc 1,40-45)

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, 40um leproso 
chegou perto de Jesus, e de joe
lhos pediu: “Se queres tens o po
der de curarme”. 41Jesus, cheio de 
compaixão, estendeu a mão, tocou 
nele, e disse: “Eu quero: fica cura
do!” 42No mesmo instante a lepra 
desapareceu e ele ficou curado. 
43Então Jesus o mandou logo em
bora, 44falando com firmeza: “Não 
contes nada disso a ninguém! Vai, 
mostrate ao sacerdote e oferece, 
pela tua purificação, o que Moisés 
ordenou, como prova para eles!” 
45Ele foi e começou a contar e a di
vulgar muito o fato. Por isso Jesus 
não podia mais entrar publicamen
te numa cidade: ficava fora, em 
lugares desertos. E de toda parte 
vinham procurálo. 
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. Elevemos ao Pai nossas preces, 
na certeza de sermos atendidos, 
como foram todos os que se pros
traram diante de Jesus suplicando 
cura e salvação.  Rezemos juntos: 

T. Libertai-nos, ó Pai, pelo po-
der de Jesus.  
1. De toda doença e de todo mal: 
2. De toda inveja e maldade:  
3. Do egoísmo e do seu dano total: 
4. Do medo que paralisa e acovarda:  
5. Da falta de esperança em um 
mundo melhor: 
6. Das condições desumanas nos 
hospitais públicos: 
7. Da violência em nossas escolas:
8. Da corrupção que arrasa a vida 
social.
9. Da incredulidade e do secularismo.
10. Da falta de amor e respeito em 
nossas famílias
(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 9)

A vós, senhor, apresentamos 
estes dons: * o pão e o vinho, 
aleluia!

1. Que poderei retribuir ao Senhor 
Deus por * tudo aquilo que ele 
fez em meu favor? 

2. Elevo o cálice da minha salva
ção, * invocando o nome santo 
do Senhor.

3. Vou cumprir minhas promessas 
ao Senhor * na presença de seu 
povo reunido.

4. Por isso oferto um sacrifício 
de louvor, * invocando o nome 
santo do Senhor.

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, que este sacrifício nos 
purifique e renove, e seja fonte 
de eterna recompensa para os 
que fazem a vossa vontade. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA III 

(Prefácio do domingos do TC, IV)
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 necessário, 
é nosso dever e salvação darvos 
graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todopoderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Nascendo na condição hu
mana, renovou inteiramente a hu
manidade. Sofrendo a paixão, apa
gou nossos pecados. Ressurgindo, 
glorioso, da morte, trouxenos a 
vida eterna. Subindo, triunfante, 
aos céu, abriunos as portas da 
eternidade. E, enquanto espera
mos a plenitude de vosso Reino, 
com os anjos e com todos os san
tos, nós vos aclamamos, 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, 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:

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 misericór
dia, sejamos sempre livres do 
pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto vivendo a es
perança, aguardamos 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 
deixo a paz, eu vos dou a minha 
paz. Não olheis os nossos peca
dos, 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 Es
pírito 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 ...
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).



Ritos Finais
18. CANTo de CoMuNHÃo sl. 34(33) 
(Cd Liturgia vI, fx7)

senhor, se tu queres, * tu po-
des me curar... * Jesus disse: 
“Eu quero, * puro hás de fi-
car!” (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 alegrem, 
* 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.

8. Deus ouviu, quando os justos cha
maram * e livrou-os de sua aflição. 
* Está perto de quem se arrepende, 
* ao pequeno ele dá salvação.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Ó deus, 
que nos fizestes provar as ale-

grias do céu, dai-nos desejar 
sempre o alimento que nos traz 
a verdadeira vida 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 
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

l  2ª-: Tg 1,1-11; Sl 118 (119),67.68.71.72.75.76 (R/. 77a); Mc 8,11-13
l 3ª-: Tg 1,12-18; Sl 93 (94),12-13a.14-15.18-19 (R/. 12a); Mc 8,14-21
l 4ª-: Tg 1,19-27; Sl 14 (15),2-3ab.3cd-4ab.5(R/.1b); Mc 8,22-26
l 5ª-: Tg 2,1-9; Sl 33 (34),2-3.4-5.6-7 (R/.7a); Mc 8, 27-33
l 6ª-: Tg 2,14-24.26; Sl 111 (112),1-2.3-4.5-6 (R/.cf.1b); Mc 8,34–9,1
l Sab.: Tg 3,1-10;  Sl 11 (12),2-3.4-5.7-8a (R/. 8a); Mc 9,2-13 
l Dom. 7º DTC Is 43,18-19.21-22.24b-25; Sl 40 (41),2-3.4-5.13-14 

(R/. 5b); 2Cor 1,18-22; Mc 2,1-12 
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21. BÊNÇÃo e desPedIdA

22. CANTo FINAL (Co 360)

1. Quando o Espírito de Deus so
prou * o mundo inteiro se ilumi
nou. * A esperança na terra bro
tou * e um povo novo deuse as 
mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, * lou-
var ao Criador. * Justiça e paz 
hão de reinar. * e viva o amor!

2. Quando Jesus a terra visitou * a 
boa nova da justiça anunciou. * O 
cego viu, o surdo escutou, * e os 
oprimidos, das correntes, libertou.

3. Nosso poder está na união, * o mun
do novo vem de Deus e dos irmãos. 
* Vamos lutando contra a divisão * e 
preparando a festa da libertação.

A Igreja Católica comemorou, ontem, dia 11 de fevereiro, festa de Nos
sa Senhora de Lourdes, o dia Mundial do doente, instituído pelo Papa 
João Paulo II. Foi celebrado pela primeira vez em 1993. 
A doença e a morte afligem a consciência humana. Todos fazem tudo 
contra a doença e fazem tudo para recuperar a saúde. Infelizmente, nem 
todos conseguem a assistência de que precisam. E nem todos - profis
sionais da saúde, políticos e a comunidade cristã  dão a devida atenção 
à saúde e aos doentes.
A Igreja, atenta a esta necessidade básica de todo ser huma
no, terá a saúde como tema principal na Campanha da Frater
nidade, durante a Quaresma: “Fraternidade e saúde pública”,  
e com o Lema: “Que a saúde se difunda sobre a terra!” (Eclo, 38,8) 
Oferecendo aos católicos a oportunidade de refletir sobre a realidade da 
saúde pública em nosso país e em nossa cidade; e de disporse a agir na 
busca de soluções justas e inspiradas pelo Evangelho.
O Dia Mundial do Doente quer denunciar, em nome de Cristo, todos 
os descuidos no tratamento dos doentes e da saúde, e incentivar a co
munidade cristã a por em prática o exemplo do Messias, que percorria 
cidades e aldeias, “pregando o Evangelho e curando toda e qualquer 
doença ou enfermidade do povo” (Mt 4,23). E deixou a seus discípulos 
a missão de “em toda a cidade em que entrardes, curai os doentes que 
nela houver” (Lc 10, 9). 

dIA MuNdIAL do doeNTe

Pe. Júlio Munaro MI.
Pastoral da Saúde


