
Anim. Continuamos, neste domin-
go, a fazer memória das curas que 
Jesus realizou para mostrar que o 
Reino de Deus já está presente no 
meio do seu povo. A cura do pa-
ralítico é uma demonstração clara 
de que Deus quer o ser humano 
de pé, trilhando seu caminho com 
dignidade. É com esta perspectiva 
que devemos iniciar, na próxima 
quarta-feira, o tempo litúrgico da 
Quaresma, tempo marcado pela 
penitência em vista da conversão 
e da solidariedade.  Toda a comu-
nidade é convidada a participar 
da abertura da Campanha da Fra-
ternidade, na Quarta-feira de Cin-
zas, dia 22 de fevereiro, às 15:00 
horas, na Catedral da Sé.

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

Confiei em teu amor, * tu me 
salvas e eu me alegro, * ao Se-
nhor eu cantarei * pelo bem 
que me tem feito!

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. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. No início desta celebração eu-
carística, peçamos a conversão do 
coração, fonte de reconciliação e 
comunhão com Deus e com os ir-
mãos e irmãs.

(Momento de silêncio)
P. Senhor, que viestes, não para 
condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo pe-
cador arrependido, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a 
quem muito ama, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os nos-

Ritos iniciais

sos pecados 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 
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, 
ó Deus todo-poderoso, que, pro-
curando conhecer sempre o que 
é reto, realizemos vossa vontade 
em nossas palavras e ações. Por 
N.S.J.C. 
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa
Anim. Ouçamos a Palavra de 
Deus, que nos coloca em pé e nos 
dá firmeza para caminharmos a 
cada dia em direção à Terra Pro-
metida.

6. PRIMeIRA LeITuRA 
(Is 43,18-19.21-22.24B-25)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
Assim fala o Senhor: 18”Não re-
lembreis coisas passadas, não 
olheis para fatos antigos. 19Eis que 
eu farei coisas novas, e que já es-



tão surgindo: acaso não as reco-
nheceis? Pois abrirei uma estrada 
no deserto e farei correr rios na 
terra seca. 21Este povo, eu o criei 
para mim e ele cantará meus louvo-
res. 22Mas tu, Jacó, não me invocas-
te, e tu, Israel, de mim te fatigaste. 
24Com teus pecados, trataste-me 
como servo, cansando-me com tuas 
maldades. 25Sou eu, eu mesmo, que 
cancelo tuas culpas por minha cau-
sa e já não me lembrarei de teus pe-
cados”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL sl 41(40) 
(Cd IX, Fx3)

Curai-me, Senhor, * pois pe-
quei contra vós (bis)

1. Feliz de quem pensa * no pobre e 
no fraco: * o Senhor o liberta * no 
dia do mal! * O Senhor vai guardá-
lo * e salvar sua vida, * o Senhor 
vai torná-lo * feliz sobre a terra

2. Deus irá ampará-lo * em seu 
leito de dor * e lhe vai transfor-
mar * a doença em vigor * Eu 
digo: “Meu Deus, * tende pena 
de mim, * curai-me, Senhor, * 
pois pequei contra vós!

3. Vós, porém, me havereis * de 
guardar são e salvo * e me por 
para sempre * na vossa presen-
ça. * Bendito o Senhor, * que é 
Deus de Israel, * desde sempre, 
agora, * e sempre. Amém.

8. seGuNdA LeITuRA (2Cor 1,18-22) 

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios 
Irmãos: 18Eu vos asseguro, pela fi-
delidade de Deus: o ensinamento 
que vos transmitimos não é “sim-
e-não”. 19Pois o Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que nós – a saber: eu, 
Silvano e Timóteo - pregamos en-
tre vós, nunca foi “sim-e-não”, mas 
somente “sim”. 20Com efeito, é nele 
que todas as promessas de Deus têm 
o seu “sim” garantido. Por isso tam-
bém, é por ele que dizemos “amém” 
a Deus, para a sua glória. 21É Deus 
que nos confirma, a nós e a vós, em 
nossa adesão a Cristo, como tam-
bém é Deus que nos ungiu. 22Foi 
ele que nos marcou com o seu selo 
e nos adiantou como sinal o Espíri-
to derramado em nossos corações.   
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo 
(CD Liturgia VI, Fx 13)

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Foi o Senhor quem me mandou 
boas novas anunciar; * Ao po-
bre e a quem está no cativeiro, 
libertação eu vou proclamar. 

10. evANGeLHo (MC 2,1-12)

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. 1Alguns dias depois, Jesus en-
trou de novo em Cafarnaum. Logo 
se espalhou a notícia de que ele 
estava em casa. 2E reuniram-se ali 
tantas pessoas, que já não havia 
lugar, nem mesmo diante da porta. 
E Jesus anunciava-lhes a Palavra. 
3Trouxeram-lhe, então, um paralí-
tico, carregado por quatro homens. 
4Mas não conseguindo chegar até 
Jesus, por causa da multidão, abri-
ram então o teto, bem em cima do 
lugar onde ele se encontrava. Por 
essa abertura desceram a cama 
em que o paralítico estava dei-
tado. 5Quando viu a fé daqueles 
homens, Jesus disse ao paralítico: 
“Filho, os teus pecados estão per-
doados”. 6Ora, alguns mestres da 
Lei, que estavam ali sentados, re-
fletiam em seus corações: 7”Como 
este homem pode falar assim? Ele 
está blasfemando: ninguém pode 
perdoar pecados, a não ser Deus”. 
8Jesus percebeu logo o que eles es-
tavam pensando no seu íntimo, e 
disse: “Por que pensais assim em 
vossos corações? 9O que é mais 
fácil: dizer ao paralítico: ‘Os teus 
pecados estão perdoados’, ou di-
zer: ‘Levanta-te, pega a tua cama 
e anda’? 10Pois bem, para que sai-
bais que o Filho do Homem tem, 
na terra, poder de perdoar pecados, 
– disse ele ao paralítico: – 11eu te 
ordeno: levanta-te, pega tua cama, 
e vai para tua casa!” 12O paralítico 
então se levantou e, carregando a 
sua cama, saiu diante de todos. E 
ficaram todos admirados e louva-
vam a Deus, dizendo: “Nunca vi-
mos uma coisa assim”.
- 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. Supliquemos ao Pai que atenda 
às preces do seu povo, libertando 
de tudo aquilo que o impede de 
caminhar e construir sua própria 
história. Rezemos juntos:
T. Aumentai, Senhor, nossa fé. 
1. Fortalecei a Igreja em sua mis-
são de dar continuidade à obra que 
Cristo inaugurou com seu mistério 
pascal. 
2. Iluminai os que têm a responsa-
bilidade pública de ajudar os que 
estão prostrados à margem da vida.  
3. Fazei de nossas paróquias cen-
tros de divulgação do anúncio da 
salvação.  
4. Ajudai-nos a enfrentar em nome 
de Cristo os males da droga, da 
corrupção e da doença. 
5. Abri os nossos corações para 
vivermos com espírito cristão a 
Quaresma, que se avizinha. 
6. Purificai-nos, por meio do jejum 
e da penitência da Quarta-Feira de 
Cinzas.
(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!



CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo   e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 
o nosso bispo Odilo e todos os mi-
nistros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos irmãos e irmãs que morreram 
na esperança da ressurreição e de 
todos os que partiram desta vida: 

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 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. Ao celebrar com reverência 
vossos mistérios, nós vos supli-
camos, ó Deus, que os dons ofe-
recidos em vossa honra sejam 
úteis à nossa salvação. Por Cris-
to, nosso Senhor.
T. Amém.

16. oRAÇÃo euCARÍsTICA II
(Pref. Oração Eucarística 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, Senhor 
nosso. Ele é a vossa Palavra viva, 
pela qual tudo criastes. Ele é o nos-
so Salvador e Redentor, verdadei-
ro homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria. 
Ele, para cumprir a vossa vontade, 
e reunir um povo santo em vosso 
louvor, estendeu os braços na hora 
da sua paixão, a fim de vencer a 
morte e manifestar a ressurreição. 
Por ele, os anjos celebram vossa 
grandeza e os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos tam-
bém a nós associar-nos a seus lou-
vores, cantando (dizendo) a uma 
só voz:
T. Santo,Santo, Santo...

acolhei-os junto a vós na luz da 
vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de piedade de todos nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
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.
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.



Ritos FinaisP. 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 Lit. VI, Fx 7)

Louvavam a Deus, * por ver 
tais maravilhas, * por quanto 
Jesus * por eles fazia (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 
todo-poderoso, concedei-nos al-
cançar a salvação eterna, cujo 
penhor recebemos neste sacra-
mento. 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 3,13-18; Sl 18 (19B), 8.9.10.15 (R/. 9a); Mc 9,14-29

l 3ª-: Tg 4,1-10; Sl 54 (55),7-8.9-10a.10b-11a.23 (R/. 23a); Mc 9,30-37

l 4ª-: Feira de Cinzas Jl 2,12-18; Sl 50 (51),3-4.5-6a.12-13.14 e 17 
(R/. cf. 3a); 2Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e 
o jejum)

LEITURAS da Semana de 20 a 22 de Fevereiro de  2012 POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO -

Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000

TEL: 3826-0133 
l Diretor: Côn. Antônio Aparecido Pereira 
l Redator: Pe. Valeriano dos Santos Costa 
l Ilustrador: Marco Funchal  5071-3808
l Diagramador: Eduardo Cruz
l Assinaturas: Luana Oliveira r.216
l Site: www.arquidiocesedesaopaulo.org.br 
l E-mail: povodedeus@input.com.br    
l Impressão:  Atlântica

Músicas:   • CD Litúrgico IX- VI - ed. Paulus • Cantos e Orações - Ed. Vozes • Hinário Litúrgico 3 CNBB

21. BÊNÇÃo e desPedIdA

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
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 (Hl 3, p. 370 CO1383)

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 inveja, 
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 injus-
tiça, é feliz, só na verdade.

4. O amor suporta tudo, o amor em 
tudo crê, o amor guarda a espe-
rança, o amor sempre é fiel.

5. Nossa fé, nossa esperança, junto 
a Deus, terminará, mas o amor 
será eterno, o amor não passará.

NA PRÓXIMA QuARTA-FeIRA, 
INICIA-SE A QuAResMA 

E SERÁ LANÇADA A 
CAMPANHA dA FRATeRNIdAde,

Ás 15H00, NA CATEDRAL DA SÉ, 
DURANTE A MISSA DAS CINZAS.

PARTICIPE!!!


