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Anim. Irmãos e irmãs, no Dia do Se-
nhor, nós, os cristãos, nos reunimos 
em torno do altar para bendizer a 
Deus por tantas maravilhas que Ele 
realiza em favor de cada um de nós e 
de sua Igreja. Fazemos isso, unidos a 
Cristo Jesus que, em cada Eucaristia, 
se oferece por nós todos e que nos 
deixou o mandamento de celebrar a 
Ceia em sua memória para assim po-
dermos participar do mistério de sua 
Páscoa. Agora, unidos pelo Espírito 
Santo, iniciemos, cantando.

Ritos Iniciais

ABERTURA1
Sl. 85(86) Fx.1)

És um Deus justo , ó Senhor, * 
e justiça é tua sentença! * Trata 
teu servo, ó Senhor, * de acordo 
com tua clemência!

1. Ó Senhor, põe teu ouvido bem 
aqui, pra me escutar. Infeliz eu sou 
e pobre, vem depressa me ajudar! 
Teu amigo eu sou, tu sabes, só em 
ti vou confiar.

2. Compaixão de mim, Senhor! Eu te 
chamo, noite e dia. Vem me dar 
força e coragem e aumentar minha 
alegria. Eu te faço minha prece, 
pois minh’alma em ti confia.

3. Tu és bom e compassivo e a quem 
pede, dás perdão. Dá ouvido a 
meus pedidos: meu lamento é ora-
ção. Na hora amarga eu te procu-
ro, sei que não te chamo em vão.

4. Não existe nenhum deus, para 
contigo se igualar, nem no mundo 
existe nada que se possa com-
parar às belezas que na terra teu 
amor soube criar.

sAUdAção2
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 nos-
sa fé, pela ação do Espírito Santo, 
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ATo pEniTEnciAl3
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos dig-
namente os santos mistérios.

(Silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha compai-

xão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.
T. Amém!

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.

glóRiA4
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 louva-
mos, nós vos bendizemos, / nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pie-
dade 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.

oRAção5
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, Pai 
de bondade, que nos redimistes 
e adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no Cristo 
a verdadeira liberdade e a herança 
eterna. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
Anim. A nossa vida é iluminada pela 
sabedoria do alto. Ao ouvir o Senhor 



que nos vai falar, acolhamos sua Sa-
bedoria e nos disponhamos a orientar 
nossa vida por ela.

pRimEiRA lEiTURA6
(Sb 9,13-18)

Leitura do Livro da Sabedoria  
13Qual é o homem que pode conhe-
cer os desígnios de Deus? Ou quem 
pode imaginar o desígnio do Senhor? 
14Na verdade, os pensamentos dos 
mortais são tímidos e nossas refle-
xões incertas: 15porque o corpo cor-
ruptível torna pesada a alma e, tenda 
de argila, oprime a mente que pensa. 
16Mal podemos conhecer o que há na 
terra, e com muito custo compreende-
mos o que está ao alcance de nossas 
mãos; quem, portanto, investigará o 
que há nos céus? 17Acaso alguém 
teria conhecido o teu desígnio, sem 
que lhe desses Sabedoria e do alto 
lhe enviasses teu santo espírito? 18Só 
assim se tornaram retos os caminhos 
dos que estão na terra, e os homens 
aprenderam o que te agrada, e pela 
sabedoria foram salvos.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

sAlmo REsponsoRiAl 
89(90)7

(CD XII Fx.5) (Cantando Salmos e Aclamações.237)

Vós fostes, ó Senhor, um refú-
gio para nós. 

1. Vós fazeis voltar ao pó todo mor-
tal * quando dizeis: “Voltai ao pó, 
filhos de Adão!” * Pois, mil anos 
para vós são como ontem * qual 
vigília de uma noite que passou.

2. Eles passam como o sono da ma-
nhã, * São iguais à erva verde 
pelos campos: * de manhã, ela flo-
resce vicejante, * mas, à tarde, é 
cortada e fica seca.

3. Ensinai-nos a contar os nossos 
dias, * e dai ao nosso coração sa-
bedoria! * Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis! * Tende piedade 
e compaixão de vossos servos!

4. Saciai-nos, de manhã, com vosso 
amor * e exultaremos de alegria 
todo dia! * Que a bondade do Se-
nhor e nosso Deus * repouse so-
bre nós e nos conduza!

sEgUndA lEiTURA8
(Fm 9-10.12-17)

Leitura da Carta de São Paulo a Fi-
lêmon. Caríssimo: 9Eu, Paulo, velho 

como estou e agora também prisio-
neiro de Cristo Jesus, 10faço-te um 
pedido em favor do meu filho que fiz 
nascer para Cristo na prisão, Onési-
mo. 12Eu o estou mandando de volta 
para ti. Ele é como se fosse o meu 
próprio coração. 13Gostaria de tê-lo 
comigo, a fim de que fosse teu re-
presentante para cuidar de mim nes-
ta prisão, que eu devo ao evangelho. 
14Mas, eu não quis fazer nada sem o 
teu parecer, para que a tua bondade 
não seja forçada, mas espontânea. 
15Se ele te foi retirado por algum tem-
po, talvez seja para que o tenhas de 
volta para sempre, 16já não como es-
cravo, mas, muito mais do que isso, 
como um irmão querido, muitíssimo 
querido para mim quanto mais ele 
o for para ti, tanto como pessoa hu-
mana quanto como irmão no Senhor. 
17Assim, se estás em comunhão de 
fé comigo, recebe-o como se fosse 
a mim mesmo. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

AclAmAção 
do EvAngElho9

Salmos e Aclamações 
Melodia a partir da p. 268ss 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Fazei brilhar vosso semblante ao 
vosso servo e ensinai-me vossa lei e 
mandamentos!

EvAngElho10
(Lc 14,25-33)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 25grandes multidões 
acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele 
lhes disse: 26“Se alguém vem a mim, 
mas não se desapega de seu pai e sua 
mãe, sua mulher e seus filhos, seus 
irmãos e suas irmãs e até da sua pró-
pria vida, não pode ser meu discípulo. 
27Quem não carrega sua cruz e não 
caminha atrás de mim, não pode ser 
meu discípulo. 28Com efeito: qual de 
vós, querendo construir uma torre, não 
se senta primeiro e calcula os gastos, 
para ver se tem o suficiente para ter-
minar? Caso contrário, 29ele vai lançar 
o alicerce e não será capaz de acabar. 
E todos os que virem isso começarão a 
caçoar, dizendo: 30‘Este homem come-
çou a construir e não foi capaz de aca-
bar!’ 31Ou ainda, qual o rei que ao sair 
para guerrear com outro, não se senta 

primeiro e examina bem se com dez mil 
homens poderá enfrentar o outro que 
marcha contra ele com vinte mil? 32Se 
ele vê que não pode, enquanto o outro 
rei ainda está longe, envia mensageiros 
para negociar as condições de paz. 33Do 
mesmo modo, portanto, qualquer um de 
vós, se não renunciar a tudo o que tem, 
não pode ser meu discípulo!” 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

homiliA11
pRofissão dE fé12

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ 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 Pôn-
cio 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.

oRAção dos fiéis13
P. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai 
nossas preces, por meio de Cristo, 
Palavra de Deus. Rezemos juntos:
T. Iluminai-nos, Senhor, com a luz 
da vossa Palavra!
1. Pai Santo, conservai a Igreja para 
que, como fiel ouvinte e servidora da 
Palavra, siga a Jesus e não renuncie 
a sua cruz. 
2. Fortalecei a nossa Arquidiocese, 
para que de forma desprendida, se 
disponha a anunciar o Reino de Deus 
nesta grande cidade.
3. Fortalecei o vosso povo sofredor 
que carrega o peso da cruz de cada 
dia e iluminai-o com o fulgor da vossa 
Palavra. 
4. Socorrei as vítimas da violência 
e aplacai os violentos pela força da 
vossa Palavra. 
5. Protegei as crianças contra todo o 
tipo de agressão e acompanhai todos 
aqueles que servem os pequeninos 
deste mundo



6. Iluminai nossa Pátria que recordará 
nos próximos dias a sua independência. 
Dai-nos o espírito de concórdia e de jus-
tiça para que o povo brasileiro possa tri-
lhar um caminho de liberdade e de paz.

(Outras preces da comunidade)

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

Liturgia Eucarística
ApREsEnTAção 
dAs ofEREndAs14

(HIN III p.419)

Bendito sejas, Senhor Deus / 
pelo vinho e pelo pão/ vão tor-
nar-se no caminho / alimento e 
salvação!

1. Ó Senhor, neste altar colocamos, 
Com ofertas de pão e de vinho, 
Alegria, esperança e angústia, 
Que são parte do nosso caminho.

2. Mesmo quando forçado a partir 
E deixar sua terra natal, 
Este povo caminha contigo, 
Com vigor combatendo o mal.

3. Se os estranhos nos vêm pergun-
tar: “Povo errante, pra onde tu 
vais?” Nós dizemos: “Com Deus 
caminhamos Para o amor, a ver-
dade e a paz!”

4.És um Deus peregrino na História, 
Deus fiel, que caminha à frente 
Do teu povo que luta à procura 
Do seu chão com coragem va-
lente!

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...

oRAção soBRE 
As ofEREndAs15

P. Ó Deus, fonte da paz e da ver-
dadeira piedade, concedei-nos por 
esta oferenda render-vos a devida 
homenagem, e fazei que nossa 
participação na Eucaristia reforce 
entre nós os laços da amizade. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

oRAção EUcARísTicA  v16
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 Nosso Senhor 
Deus.

T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo 
inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 
É ele o sacerdote verdadeiro que sem-
pre se oferece por nós todos, mandan-
do que se faça a mesma coisa que 
fez naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo,...
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco 
por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo  e no Sangue de nos-
so Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, to-
mou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE 
É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
IST. EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cris-
to e se fica esperando sua volta.
P. Recordamos, ó Pai, neste mo-
mento, a paixão de Jesus, nosso 
Senhor, sua ressurreição e ascen-
são; nós queremos a vós oferecer 
este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e dá 
coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa ofer-
ta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só cor-
po!

1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo ao 
céu, cada dia renovando a esperan-
ça de chegar junto a vós, na vossa 
paz.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
caridade e a Odilo, que é bispo des-
ta Igreja, muita luz pra guiar o seu 
rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Je-
sus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, São José, seu Esposo, os 
apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus ir-
mãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para ou-
tra vida na vossa amizade, e aos mar-
cados com o sinal da fé, abrindo vos-
sos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que 
para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apa-
ga!
CP. E a nós, que agora estamos 
reunidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também é 
nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-po-
deroso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. 
T. Amém.

RiTo dA comUnhão17
P. Obedientes à palavra do Salvador 
e formados por seu divino ensina-
mento, ousamos dizer:
T. Pai nosso ...
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, enquanto viven-
do a esperança, aguardamos a vinda 
do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a 
paz, eu vos dou a minha paz...
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.



2ª-: 1Cor 5,1-8; Sl 5,5-6. 7. 12 (R/. 9a); Lc 6,6-11
3ª-: 1Cor 6,1-11 ; Sl 149,1-2. 3-4. 5-6a e 9b (R/. 4a) ; Lc 6,12-19
4ª-: 1Cor 7,25-31 ; Sl 44(45),11-12. 14-15. 16-17 (R/. 11a) ; Lc 6,20-26 
5ª-. Natividade de Nossa Senhora, festa.: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70 (71),6; Sl 12
 (13),6 (R/. Is 61,10) ; Mt 1,1-16.18-23 ou mais breve: 1,18-23 
6ª-: 1Cor 9,16-19.22b-27 ; Sl 83(84),3.4.5-6.12 (R./ 2) ; Lc 6,39-42
Sáb.-: 1Cor 10,14-22 ; Sl 115(116B),12-13. 17-18 (R/. 17a) ; Lc 6,43-49

As coisas divinamente revela-
das, que se encerram por escrito e 
se manifestam na Sagrada Escri-
tura, foram consignadas sob inspi-
ração do Espírito Santo.

A santa Mãe Igreja, segundo a 
fé apostólica, tem como sagrados 
e canônicos os livros completos 
tanto do Antigo como do Novo 
Testamento, com todas as suas 
partes, porque, escritos sob a ins-
piração do Espírito Santo, eles têm 
Deus como autor e nesta sua qua-
lidade foram confiados à própria 
Igreja.

Deus inspirou os autores hu-
manos dos livros sagrados.. Na 
redação dos livros sagrados, Deus 
escolheu homens, dos quais se 
serviu fazendo-os usar suas pró-
prias faculdades e capacidades, 
a fim de que, agindo ele próprio 
neles e por meio deles, escreves-
sem, como verdadeiros autores, 
tudo e só aquilo que ele próprio 
queria.

Os livros inspirados ensinam 
a verdade. Portanto, já que tudo 
o que os autores inspirados afir-
mam deve ser tido como afirmado 
pelo Espírito Santo, deve-se pro-
fessar que os livros da Escritura 
ensinam com certeza, fielmente 
e sem erro a verdade que Deus 
em vista de nossa salvação quis 
fosse consignada nas Sagradas 
Escrituras.

Todavia, a fé cristã não é uma 
“religião do Livro”. O Cristianismo 
é a religião da “Palavra” de Deus, 
“não de uma palavra escrita e 
muda, mas do Verbo encarnado e 
vivo”. Para que as Escrituras não 
permaneçam letra morta, é preci-
so que Cristo, Palavra eterna de 
Deus vivo, pelo Espírito Santo nos 
abra o espírito à compreensão das 
Escrituras.

 Catecismo da Igreja Católica, 
105-108

T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.

T. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. / Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Cordeiro 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 morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

cAnTo dA comUnhão18
Sl 30(31) (CD XII - Fx 4)

Quem não toma a sua cruz * e 
não vem atrás de mim, * nunca 
ele poderá ser meu discípulo, * 
não pode seguir-me assim!

1. Ponho em Deus minha esperança, 
que eu não fique envergonhado... 
Já que é justo, me defende: sei 
que vou ser libertado. Vem ouvir 
a minha voz, eu estou angustiado.

2. Vem, me mostra a tua face a brilhar 
de compaixão. Tua bondade é sem 
tamanho, tens um grande coração. 
Os que em ti procuram abrigo, os 
que buscam, encontrarão. 

3. Confiando em tua face, vão vencer 
os intrigantes. Recebidos em tua 
tenda, proteção terão constante. 
Sê bendito, meu Senhor, sê bendi-
to em todo instante!

oRAção Após A 
comUnhão19

P. Ó Deus, que nutris e fortificais 
vossos fiéis com o alimento da 
vossa palavra e do vosso pão, 
concedei-nos, por estes dons do 
vosso Filho, viver com ele para 
sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

DeuS É o AuToR DA
SAgRADA eSCRiTuRA

Ritos Finais

Bênção finAl20
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se 
compadeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos dê 
a sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

cAnTo finAl21
 (CO 795-HL 3, p. 441)

Toda Bíblia é comunicação de um 
Deus amor de um Deus irmão. É 
feliz quem crê na revelação, quem 
tem Deus no coração.
1. Jesus Cristo é a Palavra, pura ima-

gem de Deus Pai. Ele é vida e ver-
dade, a suprema caridade.

2. Os profetas sempre mostram a 
vontade do Senhor. Precisamos 
ser profetas para o mundo ser me-
lhor.

3. Nossa fé se fundamenta na palavra 
dos apóstolos. João, Mateus, Mar-
cos e Lucas transmitiram esta fé.
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