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1. ABERTURA  SL 129(130 
(CD “Liturgia VII Fx 14” HL 3 p.129)

Do fundo do meu penar * chamo 
por ti, chamo por ti, * chamo por 
ti, * Senhor, escuta o meu clamor.

1. Que se abram teus ouvidos ao 
clamor dos meus pedidos! Se dos 
erros vais lembrar, quem, Senhor, 
vai aguentar? Porque há em ti 
perdão, todos te respeitarão!

2. No Senhor minh’alma espera, eu 
confio em sua palavra. O vigia 
espera o sol, eu espero o meu 
Senhor. Seu amor, sua piedade 
nos libertam da maldade!

3. Ao bondoso Pai cantemos, a Je-
sus nos confiemos! No Espírito 
cantemos, uns aos outros conso-
lemos. Ao Deus vivo celebremos 
e um louvor, contritos, demos!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo.            T. Amém.
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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, 
sempre nos preceda e acompanhe 
a vossa graça para que estejamos 
sempre atentos ao bem que deve-
mos fazer. Por N.S.J.C.
T. Amém.

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.
 Anim. Lembremos o Sí-
nodo dos Bispos, que discute sobre 
a vocação e a missão da família. 
Lembremos também dos professores 
e rezemos para que o dom de ensi-
nar tenha o reconhecimento social e 
a justa recompensa salarial.

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(Silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho que 
leva ao Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois a verdade que ilu-
mina os povos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois a vida que reno-
va o mundo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso 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 bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Vós que 

 Anim. Entreguemos a 
Deus nossos corações, para que a 
Palavra que ouviremos dê os f ru-
tos esperados.

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 7,7-11)
Leitura do Livro da Sabedoria 
7“Orei, e foi-me dada a prudência; 
supliquei, e veio a mim o espírito 
da sabedoria. 8Preferi a Sabedoria 
aos cetros e tronos e em compa-
ração com ela, julguei sem valor 
a riqueza; 9a ela não igualei ne-
nhuma pedra preciosa, pois, a seu 
lado, todo o ouro do mundo é um 
punhado de areia e diante dela, a 
prata, será como a lama. 10Amei-
-a mais que a saúde e a beleza, e 
quis possuí-la mais que a luz, pois 
o esplendor que dela irradia não se 
apaga. 11Todos os bens me vieram 
com ela, pois uma riqueza incalcu-
lável está em suas mãos”.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 89(90) 
Cantando Salmos e Aclamações p. 160

Saciai-nos, ó Senhor, * com 
vosso amor, * e exultaremos de 
alegria!

LITURGIA DA PALAVRA
DIA 15 DE OUTUBRO,  
DIA DO PROFESSOR
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eterna?”18Jesus disse: “Por que me 
chamas de bom?” Só Deus é bom, 
e mais ninguém. 19Tu conheces os 
mandamentos: não matarás; não 
cometerás adultério; não roubarás; 
não levantarás falso testemunho; 
não prejudicarás ninguém; honra 
teu pai e tua mãe!” 20Ele respon-
deu: “Mestre, tudo isso tenho ob-
servado desde a minha juventude”. 
21Jesus olhou para ele com amor, e 
disse: “Só uma coisa te falta: vai, 
vende tudo o que tens e dá aos 
pobres, e terás um tesouro no céu. 
Depois vem e segue-me!” 22Mas 
quando ele ouviu isso, ficou abati-
do e foi embora cheio de tristeza, 
porque era muito rico. 23Jesus en-
tão olhou ao redor e disse aos dis-
cípulos: “Como é difícil para os ri-
cos entrar no Reino de Deus!” 24Os 
discípulos se admiravam com estas 
palavras, mas ele disse de novo: 
“Meus filhos, como é difícil entrar 
no Reino de Deus! 25É mais fácil 
um camelo passar pelo buraco de 
uma agulha do que um rico entrar 
no Reino de Deus!” 26Eles ficaram 
muito espantados ao ouvirem isso, 
e perguntavam uns aos outros: 
“Então, quem pode ser salvo?” 27Je-
sus olhou para eles e disse: “Para 
os homens isso é impossível, mas 
não para Deus. Para Deus tudo é 
possível”. 28Pedro então começou a 
dizer-lhe: “Eis que nós deixamos 
tudo e te seguimos”. 29Respondeu 
Jesus: “Em verdade vos digo, quem 
tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa 
de mim e do Evangelho, 30receberá 
cem vezes mais agora, durante esta 
vida - casa, irmãos, irmãs, mães, fi-
lhos e campos, com perseguições - 
e, no mundo futuro, a vida eterna”. 
 – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
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 Pôncio Pilatos, 

1. Ensinai-nos a contar os nossos 
dias, * e dai ao nosso coração sa-
bedoria! Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis? * Tende pieda-
de e compaixão de vossos servos!
Saciai-nos, ó Senhor, * com 
vosso amor, * e exultaremos de 
alegria!

2. Saciai-nos, de manhã com o 
vosso amor, * e exultaremos de 
alegria todo o dia! Alegrai-nos 
pelos dias que sofremos, * pelos 
anos que passamos na desgraça!

3. Manifestai a vossa obra a vossos 
servos, * e a seus filhos revelai a 
vossa glória! Que a bondade do 
Senhor e nosso Deus * repouse 
sobre nós e nos conduza! * Tornai 
fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 4,12-13)
Leitura da Carta aos Hebreus 
12A Palavra de Deus é viva, eficaz 
e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes. Penetra até 
dividir alma e espírito, articulações 
e medulas. Ela julga os pensamen-
tos e as intenções do coração. 13E 
não há criatura que possa ocultar-
-se diante dela. Tudo está nu e des-
coberto aos seus olhos, e é a ela que 
devemos prestar contas. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(melodia = à Fx 20, CD Liturgia VI)
Cantando Salmos e Aclamações p.160
Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia (bis)

Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus.

10. EVANGELHO (Mc 10,17-30)
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, 17quando Je-
sus saiu a caminhar, veio alguém 
correndo, ajoelhou-se diante dele, 
e perguntou: “Bom Mestre, que 
devo fazer para ganhar a vida 

/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao 
Pai que nos conceda a graça de se-
guir Jesus Cristo com todo o nos-
so ser, aprofundando sempre mais 
a obediência da fé e a vivência no 
amor. Rezemos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Iluminai o Sínodo dos Bispos e 

fortalecei a vocação e a missão 
da família. 

2. Reavivai em nossa comunidade 
a adesão aos mistérios de Cristo 
e à obediência da fé. 

3. Libertai-nos da idolatria do 
consumismo e abri o nosso co-
ração para o amor.

4. Aumentai em nossa consciência 
a importância do Dizimo, en-
quanto ato de fé.

5. Recompensai os que se dedicam 
ao ensino e ajudai-nos a valori-
zar os nossos professores.

6. Fortalecei a Educação em nos-
so País, e abençoai os que lutam 
por ela.
(Outras preces da comunidade)

P. Encerremos rezando, em comu-
nhão com o Papa Francisco, a ora-
ção à Sagrada Família, pelo Sínodo 
dos Bispos:
T. Jesus, Maria e José, / em Vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor; 
/ a Vós com confiança nos dirigimos. 
/ Sagrada Família de Nazaré, / tornai 
também nossas famílias lugares de co-
munhão e cenáculos de oração,/  escolas 
autênticas do Evangelho/ e pequenas 
Igrejas domésticas. / Sagrada Família de 
Nazaré, / que nunca mais se faça nas fa-
mílias experiência de violência, / egoísmo 
e divisão: / quem ficou ferido ou escanda-
lizado / depressa conheça consolação e 



- 3 -

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 também 
a nós associar-nos a seus louvores, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Es-
pírito, 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 ressurreição. Vin-
de, 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 salva-
ção; e vos agradecemos porque nos 
tornastes dignos de estar aqui na 
vossa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E nós vos suplicamos que, par-
ticipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Es-
pírito Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um só es-
pírito!

1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso bispo Odilo e todos 
os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos 
nossos irmãos e irmãs que morre-
ram na esperança da ressurreição 
e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz 
da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 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 
São José, seu esposo, com os san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus 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.

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD LITURGIA VII Fx 12)
1. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso criador, pelo pão que nós re-
cebemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a terra 
produzir. O trabalho multiplica os 
dons que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso o criador, pelo vinho que nós 
recebemos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção 
do mundo novo, com Deus, que ja-
mais despreza nossa imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Acolhei, ó Deus, com estas ofe-
rendas, as preces dos vossos fiéis, 
para que o nosso culto filial nos 
leve à glória do céu. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

16. 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.
P. 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 

cura. / Sagrada Família de Nazaré, / que o 
Sínodo dos Bispos / possa despertar, em 
todos, / a consciência do caráter sagrado 
e inviolável da família / e a sua beleza no 
plano de Deus./
Jesus, Maria e José, /escutai e aten-
dei à nossa súplica./ Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

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, santifica-
do seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. O pão nosso 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 deixo 
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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 piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade 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.

18. CANTO DE COMUNHÃO 
Sl 112(113) (= Fx 13 CD IX)

“Uma coisa te falta, irmão: * vai 
vender as riquezas que tens! * Dá, 
depois, o dinheiro aos pobres * e, 
no céu, tu terás outros bens!”

1. Louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai, * ao nome santo do Senhor 
cantai! * Agora e para sempre é 
celebrado, * desde o nascer ao 
pôr do sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, 
* sua glória é maior que nos altos 
céus. * Ninguém igual a Deus, 
que das alturas * se inclina para 
olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humi-
lhado * e tira da miséria o rejei-
tado. * Faz deles com os grandes 
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uma família, * da estéril, mãe 
feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus cria-
dor, * louvado seja o Filho Re-
dentor! * Louvado seja o Espí-
rito de Amor * Três vezes santo, 
altíssimo Senhor!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (Silêncio): Ó Deus todo-
-poderoso, nós vos pedimos hu-
mildemente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de Cristo, 
possamos participar da vossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arqui-
diocese, /discípulo e missionário de Jesus 
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho. / Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem e ar-
dor missionário, / para testemunharmos 
a todos / que Deus habita esta Cidade 
imensa /e tem amor pelo seu povo! /Inter-
cede por nós e pela Igreja de São Paulo, / ó 
santo apóstolo de Jesus Cristo! Amém

2. Dia a dia, tua graça me dás, * 
nela se apoia o meu caminhar. * 
Se estás a meu lado, Senhor, * o 
que, então, poderia eu temer?

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

22. CANTO FINAL (HL3,p.441 CO 795)
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 

* ao teu chamado de amor res-
ponder. * Na alegria te quero 
servir * e anunciar o teu Reino 
de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu Amor, * pois disponível estou 
* para servir-te, Senhor! (bis)

PRÓXIMO DOMINGO, 
18/10 

É DIA MUNDIAL DAS 
MISSÕES E DA INFÂNCIA 

MISSIONÁRIA
AS COLETAS SERÃO EM 

FAVOR DAS MISSÕES

Fazer teologia 
na PUC-SP 
vale a pena.

Inscrições para o vestibu-
lar a partir da 2ª semana 
de outubro até a 2ª sema-

na de novembro

Quando glorificamos o 
Senhor sem regatear 

as primícias de nossas 
mãos, nos colocamos 

a serviço da Igreja 
através da oferta do 

dízimo.

DÍZIMO É  
SERVIR

A SERVIÇO DA 
IGREJA

Mt 25,35


