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Anim. Irmãos e irmãs, estamos 
aqui reunidos como povo sacerdo-
tal, assembleia santa, para ofere-
cer a Deus um sacrifício de louvor, 
em comunhão com a oferta que 
Jesus fez de sua vida por nós na 
cruz. Hoje, o Senhor nos convida 
à montanha sagrada de onde ele 
proclamará as bem-aventuranças, 
prometidas a todos aqueles que 
temem o Senhor e o têm como sua 
única esperança. Demos graças ao 
Pai que, no seu Filho Jesus, nos deu 
um caminho de felicidade que não 
se confunde com as falsas felicida-
des que o mundo nos oferece. 

RITOS INICIAIS

ABERTURA
 Sl 94/95 (CD VI, fx. 1)

1

Ó Senhor, salva teus filhos / e reúne 
os espalhados, / para que te cele-
bremos, / nós, em ti, glorificados!
1. Venham todos, com alegria, / acla-
mar nosso Senhor, / caminhando ao 

seu encontro, / proclamando 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, / escu-
temos sua voz. / Não sejamos tão 
ingratos, / tal e qual nossos avós. / 
Mereçamos o que ele / tem guar-
dado para nós.
4. Glória ao Pai que nos acolhe / e a 
seu Filho Salvador. / Igualmente de-
mos glória / ao Espírito de amor. / 
Hoje e sempre, eternamente, / can-
taremos seu louvor.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte de 
Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
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. Senhor, que sois o caminho que nos 
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.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 pieda-
de 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): Concedei-nos, 
Senhor nosso Deus, adorar-vos de 
todo o coração, e amar todas as 
pessoas com verdadeira caridade. 
Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ao Senhor que agora nos irá 
falar, ofereçamos nossos ouvidos e 
coração atentos.

PRIMEIRA LEITURA
(Sf 2,3; 3,12-13)

6

Leitura da Profecia de Sofonias. 3Bus-
cai o Senhor, humildes da terra, que 
pondes em prática seus preceitos; 
praticai a justiça, procurai a humil-
dade; talvez achareis um refúgio no 
dia da cólera do Senhor. 12E deixarei 
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entre vós um punhado de homens 
humildes e pobres. E no nome do 
Senhor porá sua esperança o resto 
de Israel. 13Eles não cometerão iniqui-
dades nem falarão mentiras; não se 
encontrará em sua boca uma língua 
enganadora; serão apascentados e 
repousarão, e ninguém os molestará. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 145/146
(H L 3, P. 134/135)(CD VI, fx. 6)

7

Felizes os pobres em espírito, / 
porque deles é o Reino dos Céus.
1. O Senhor é fiel para sempre, / faz 
justiça aos que são oprimidos; / Ele 
dá alimento aos famintos, / é o Se-
nhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos ce-
gos, / o Senhor faz erguer-se o ca-
ído; / o Senhor ama aquele que é 
justo, / é o Senhor quem protege o 
estrangeiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão, 
/ mas confunde os caminhos dos 
maus. / O Senhor reinará para sem-
pre, / ó Sião, o teu Deus reinará! 

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 1,26-31)

8

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. 26Considerai 
vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre vós 
não há muitos sábios de sabedo-
ria humana nem muitos poderosos 
nem muitos nobres. 27Na verdade, 
Deus escolheu o que o mundo con-
sidera como estúpido, para assim 
confundir os sábios; Deus escolheu 
o que o mundo considera como 
fraco, para assim confundir o que 
é forte; 28Deus escolheu o que para 
o mundo é sem importância e des-
prezado, o que não tem nenhuma 
serventia, para assim mostrar a inu-
tilidade do que é considerado im-
portante, 29para que ninguém possa 
gloriar-se diante dele. 30É graças a 
ele que vós estais em Cristo Jesus, 
o qual se tornou para nós, da parte 
de Deus: sabedoria, justiça, santifi-
cação e libertação, 31para que, como 
está escrito, “quem se gloria, glorie-
-se no Senhor”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

Meus discípulos, alegrai-vos, / exul-
tai de alegria, / pois bem grande é a 
recompensa, / que, de Deus, tereis 
um dia!

EVANGELHO
(Mt 5,1-12a)

10

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós Senhor.
Naquele tempo, 1vendo Jesus as mul-
tidões, subiu ao monte e sentou-se. 
Os discípulos aproximaram-se, 2e 
Jesus começou a ensiná-los: 3“Bem-
-aventurados os pobres em espíri-
to, porque deles é o reino dos céus. 
4Bem-aventurados os aflitos, porque 
serão consolados. 5Bem-aventura-
dos os mansos, porque possuirão a 
terra. 6Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os mise-
ricordiosos, porque alcançarão mise-
ricórdia.8Bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promo-
vem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. 10Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa 
da justiça, porque deles é o reino 
dos céus. 11Bem-aventurados sois 
vós, quando os injuriarem e perse-
guirem, e mentindo, disserem todo 
tipo de mal contra vós, por causa de 
mim. 12Alegrai-vos e exultai, porque 
será grande a vossa recompensa nos 
céus. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der 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 Santo; 
/ na Santa Igreja católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Caríssimos irmãos e irmãs: num só 
coração e numa só alma, peçamos 
ao Senhor o espírito das Bem-aven-
turanças para todos os homens e 
mulheres de boa vontade, dizendo: 
T. Concedei-nos, Senhor, a vossa 
graça.  
1. Para que os governantes se inspi-
rem nos valores do Evangelho e de-
fendam os direitos dos mais pobres, 
rezemos. 
2. Para que todos os que anseiam 
pela igualdade social e estão prontos 
a sofrer por ela, vejam realizadas as 
esperanças que os animam, rezemos. 
3. Para que todos os discípulos de 
Cristo se ponham ao lado dos que 
são perseguidos, por defenderem 
os valores do Evangelho, rezemos.
4. Senhor, olhai com carinho para 
o nosso pastor, Dom Odilo, que no 
próximo dia 2 de fevereiro celebra 
15 anos de sua ordenação episco-
pal; concedei-lhe forças para anun-
ciar e testemunhar com entusiasmo 
vossa Palavra nesta grande cidade. 

(outras preces da comunidade)
P. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, 
escutai as orações da vossa Igreja e 
fazei-nos acolher o que nada vale aos 
olhos do mundo, para permanecer-
mos fiéis ao espírito das Bem-aven-
turanças. Por Cristo Senhor nosso.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD VI, fx. 4)

13

De mãos estendidas, ofertamos, o 
que de graça recebemos. (bis)
1. A natureza tão bela, / que é lou-
vor, que é serviço. / O sol que ilumi-
na as trevas, / transformando-as em 
luz. / O dia que nos traz o pão, / e a 
noite que nos dá repouso. / Oferte-
mos ao Senhor, / o louvor da criação.
2. Nossa vida toda inteira / oferta-
mos ao Senhor, / como prova de 
amizade, / como prova de amor. / 
Com o vinho e com o pão, / ofer-
temos ao Senhor / nossa vida toda 
inteira, / o louvor da criação.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso.
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T. Receba o Senhor...
P. Para vos servir, ó Deus, deposita-
mos nossas oferendas em vosso al-
tar; acolhei-as com bondade, a fim de 
que se tornem o sacramento da nos-
sa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
(VI-D)

15

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos 
destes vosso Filho Jesus Cristo, nos-
so Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes 
e pecadores, colocando-se ao lado 
dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais de 
todos como filhos e filhas. Por essa 
razão, com todos os Anjos e Santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, e 
proclamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e dig-
no de louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis 
no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no 
meio de nós, quando nos reunimos 
por seu amor. Como outrora aos 
discípulos, ele nos revela as Escritu-
ras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo  e o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, durante 
a última Ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, 
tomando o cálice em suas mãos, vos 
deu graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 

E POR TODOS PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da res-
surreição e colocastes à vossa direita, 
anunciamos a obra do vosso amor 
até que ele venha e vos oferecemos o 
pão da vida e o cálice da bênção.
CC. Olhai com bondade para a ofer-
ta da vossa Igreja. Nela vos apre-
sentamos o sacrifício pascal de Cris-
to, que vos foi entregue. E concedei 
que, pela força do Espírito do vos-
so amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, com 
todos os Bispos, presbíteros e diáco-
nos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
2C. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos ir-
mãos e irmãs; inspirai-nos palavras e 
ações para confortar os desanimados 
e oprimidos; fazei que, a exemplo de 
Cristo, e seguindo o seu mandamen-
to, nos empenhemos lealmente no 
serviço a eles. Vossa Igreja seja teste-
munha viva da verdade e da liberda-
de, da justiça e da paz, para que toda 
a humanidade se abra à esperança 
de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N. e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 

a bem-aventurada Virgem Maria, 
com São José, seu Esposo, com os 
Apóstolos e Mártires, São Paulo, 
Patrono da nossa Arquidiocese e 
todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
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 COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
(HL 3, P. 248/249)(CD VI, fx. 7)

1717

Felizes os pobres, / felizes os man-
sos, / quem busca a justiça, / com 
sede e com fome. / Feliz quem quer 
paz, / feliz quem é puro, / feliz quem 
padece, / Senhor, por teu nome!
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor 
/ e ao seu nome fazer louvação. / 
Procurei o Senhor, me atendeu, / 
me livrou de uma grande aflição. 
2. Olhem todos pra ele e se ale-
grem, / todo o tempo sua boca sor-
ria. / Este pobre gritou e ele ouviu, / 
fiquei livre da minha agonia.
3. Acampou na batalha seu anjo, / 
defendendo seu povo e o livrando. / 
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 assal-
ta. / Quem é rico empobrece 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 Se-
nhor. / 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 sem-
pre, / seu ouvido se põe a escutar; / 
que teus olhos se afastem dos maus, 
/ pois ninguém deles vai se lembrar.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Renovados pelo sacra-
mento de nossa redenção, nós vos 
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Neste quarto domingo do Tempo 
Comum, o Evangelho apresenta 
o primeiro grande discurso que o 
Senhor dirige ao povo, nas doze 
colinas ao redor do Lago da Ga-
lileia, "Vendo aquelas multidões 
— escreve são Mateus — Jesus 
subiu à montanha. Sentou-se e os 
seus discípulos aproximaram-se 
dele. Então, começou a falar e a 
ensinar" (Mt 5, 1-2). Jesus, novo 
Moisés, "toma o seu lugar na “cá-
tedra” da montanha" e proclama 
"bem-aventurados" os pobres de 
espírito, os aflitos, os misericordio-
sos, quantos têm fome de justiça, 
os puros de coração e os que são 
perseguidos (cf. Mt 5, 3-10). Não 
se trata de uma nova ideologia, 
mas de um ensinamento que vem 
do Alto e diz respeito à condição 
humana, precisamente aquela 
que o Senhor, encarnando, quis 
assumir para a salvar. Por isso, "o 
Sermão da montanha é dirigido 
ao mundo inteiro, no presente e 
no futuro … e só pode ser com-
preendido e vivido no seguimento 
de Jesus, no caminho com Ele". As 
Bem-Aventuranças constituem um 
novo programa de vida, para nos 
libertarmos dos falsos valores do 
mundo e nos abrirmos aos bens 
verdadeiros, presentes e futuros. 
Com efeito, quando Deus consola, 
sacia a fome de justiça e enxuga as 
lágrimas dos aflitos, significa que, 
além de recompensar cada um de 
modo sensível, abre o Reino dos 
Céus. "As Bem-Aventuranças são 
a transposição da cruz e da ressur-
reição na existência dos discípu-
los". Elas refletem a vida do Filho 
de Deus, que se deixa perseguir 
e desprezar até à condenação à 
morte, a fim de que aos homens 
seja concedida a salvação.
Um antigo eremita afirma: "As 
Bem-Aventuranças são uma dádiva 

de Deus, e temos o dever de lhe 
render grandes graças por elas e 
pelas recompensas que delas de-
rivam, ou seja, o Reino dos Céus 
no século vindouro, a consolação 
aqui, a plenitude de todo o bem 
e a misericórdia da parte de Deus 
… uma vez que nos tivermos tor-
nado imagem de Cristo na terra" 
(Pedro de Damasco). O Evangelho 
das Bem-Aventuranças comenta-
-se com a própria história da Igre-
ja, a história da santidade cristã, 
porque — como escreve são Pau-
lo — "o que é estulto no mundo, 
Deus escolheu-o para confun-
dir os sábios; e o que é fraco no 
mundo, Deus escolheu-o para 
confundir os fortes; e o que é vil 
e desprezível no mundo, Deus es-
colheu-o, como também as coisas 
que nada são, para destruir aque-
las que são" (1 Cor 1, 27-28). Por 
isso, a Igreja não tema a pobreza, 
o desprezo e a perseguição numa 
sociedade com frequência atraída 
pelo bem-estar material e o po-
der mundano. Santo Agostinho 
recorda-nos que "não é útil pa-
decer tais males, mas suportá-los 
pelo nome de Jesus, não apenas 
com o espírito tranquilo, mas 
também com alegria" (O Sermão 
da Montanha).

Caros irmãos e irmãs, invoquemos 
a Virgem Maria, a Bem-Aventura-
da por excelência, pedindo a força 
para procurar o Senhor  e para O 
seguir sempre com alegria, no ca-
minho das Bem-Aventuranças. 

(Papa Bento XVI, Angelus de 30 
de janeiro de 2014)

“Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,

Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.”
Oração de São Francisco

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

pedimos, ó Deus, que este alimento 
da salvação eterna nos faça progre-
dir na verdadeira fé. Por Cristo, nos-
so Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO AO NOSSO 
PATRONO

19

T. Ó São Paulo, / Patrono de nossa 
Arquidiocese, / discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo: / ensina-nos 
a acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evan-
gelho. / Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com a 
fé que te animou / e infunde em 
nós coragem e ardor missionário, 
/ para testemunharmos a todos / 
que Deus habita esta Cidade imen-
sa / e tem amor pelo seu povo! /
Intercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém
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P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus todo-poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação. 
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da ca-
ridade e da paz.
T. Amém.
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.
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