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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
Sl 32(33) (CD VI, Fx 19)

1

No meio da tua casa / recebemos, 
ó Deus, a tua graça! / Sem fim, nos-
sa louvação, / pois a justiça está 
toda em tuas mãos!
1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é 
bom, venha louvar! / Peguem logo 
o violão / e o pandeiro pra tocar. / 
Para ele um canto novo / vamos, 
gente, improvisar.
2. Ele cumpre o que promete; / po-
dem nele confiar! / Ele ama o que 
é direito / e ele sabe bem julgar. / 
Sua palavra fez o céu, / fez a terra 
e fez o mar.
3. Ele faz do mar um açude / e go-
verna os oceanos. / Toda a terra a 
ele teme, / mesmo os corações hu-
manos. / Tudo aquilo que ele diz / 
não nos causa desenganos.
4. Põe abaixo os planos todos / des-
ses povos poderosos. / E derruba os 
pensamentos / dos malvados orgu-
lhosos. / Mas os planos que ele faz 
/ vão sair vitoriosos.

SAUDAÇÃO2
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 Senhor, 
estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
aqui nos reunimos para o louvor 
que os filhos e filhas de Deus ele-
vam ao seu Criador, que por seu 
Filho Jesus nos salvou da morte e 
nos deu a Vida. O convite que a 
Liturgia hoje nos faz é o de aco-
lher o Senhor em nossas vidas, 
reconhecê-lo como nosso Liber-
tador e aceitar sua palavra e en-
sinamento como condição para 
sermos realmente felizes e ter-
mos coragem para suportar as 
forças  contrárias ao Reino que 
Ele, Cristo, veio anunciar.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, no dia em que ce-
lebramos o mistério pascal de Cristo, 
peçamos a conversão do coração, 
fonte de reconciliação e comunhão 
com Deus e com os irmãos e irmãs.

(silêncio)
P. Senhor, que ue 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 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): Ó Deus, que 
pela humilhação do vosso Filho re-
erguestes o mundo decaído, enchei 
os vossos filhos e filhas de santa 
alegria, e dai aos que libertastes da 
escravidão do pecado o gozo das 
alegrias eternas. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Jesus, assim como os profetas, 
não foi aceito pelos seus contempo-
râneos e conterrâneos.  Acolhamos, 
sem resistência, a Palavra do Senhor 
que agora ouviremos.

PRIMEIRA LEITURA
(Ez 2,2-5)

6

Leitura da Profecia de Ezequiel. 
2Naqueles dias, depois de me ter 
falado, entrou em mim um espírito 
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que me pôs de pé. Então, eu ouvi 
aquele que me falava, 3o qual me 
disse: “Filho do Homem, eu te envio 
aos israelitas, nação de rebeldes, 
que se afastaram de mim. Eles e 
seus pais se revoltaram contra mim 
até o dia de hoje. 4A estes filhos de 
cabeça dura e coração de pedra, 
vou-te enviar, e tu lhes dirás: ‘Assim 
diz o Senhor Deus’. 5Quer te escu-
tem, quer não – pois são um bando 
de rebeldes – ficarão sabendo que 
houve entre eles um profeta”. – Pa-
lavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 122/123
(Fx 7 CD IX)(Cantando Salmos e Aclam., p. 146)

7

Os nossos olhos / estão fitos no Se-
nhor: / tende piedade, ó Senhor, / 
tende piedade! 
1. Eu levanto meus olhos para vós, / 
que habitais nos altos céus, / como 
os olhos dos escravos estão fitos / 
nas mãos do seu Senhor.
2. Como os olhos das escravas estão 
fitos / nas mãos de sua senhora, / 
assim os nossos olhos, no Senhor, / 
até de nós ter piedade.
3. Tende piedade, ó Senhor, tende 
piedade; / já é demais esse desprezo! 
/ Estamos fartos do escárnio dos rica-
ços / e do desprezo dos soberbos!

SEGUNDA LEITURA
(2Cor 12,7-10)

8

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 7Para 
que a extraordinária grandeza das 
revelações não me ensoberbeces-
se, foi espetado na minha carne 
um espinho, que é como um anjo 
de Satanás a esbofetear-me, a fim 
de que eu não me exalte demais. 
8A esse propósito, roguei três vezes 
ao Senhor que o afastasse de mim. 
9Mas ele disse-me: “Basta-te a mi-
nha graça. Pois é na fraqueza que 
a força se manifesta”. Por isso, de 
bom grado, eu me gloriarei das mi-
nhas fraquezas, para que a força de 
Cristo habite em mim. 10Eis porque 
eu me comprazo nas fraquezas, nas 
injúrias, nas necessidades, nas per-
seguições e nas angústias sofridas 
por amor a Cristo. Pois, quando eu 
me sinto fraco, é então que sou for-
te. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(Cantando Salmos e Aclamações, p. 146)

9

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O Espírito do Senhor, / sobre mim 
fez a sua unção; / enviou-me aos 
empobrecidos / a fazer feliz procla-
mação. 

EVANGELHO (Mc 6,1-6)10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus foi a Na-
zaré, sua terra, e seus discípulos o 
acompanharam. 2Quando chegou 
o sábado, começou a ensinar na 
sinagoga. Muitos que o escutavam 
ficavam admirados e diziam: “De 
onde recebeu ele tudo isto? Como 
conseguiu tanta sabedoria? E esses 
grandes milagres que são realizados 
por suas mãos? 3Este homem não é 
o carpinteiro, filho de Maria e irmão 
de Tiago, de Joset, de Judas e de Si-
mão? Suas irmãs não moram aqui 
conosco?” E ficaram escandalizados 
por causa dele. 4Jesus lhes dizia: 
“Um profeta só não é estimado em 
sua pátria, entre seus parentes e fa-
miliares”. 5E ali não pôde fazer mi-
lagre algum. Apenas curou alguns 
doentes, impondo-lhes as mãos. 6E 
admirou-se com a falta de fé deles. 
Jesus percorria os povoados das re-
dondezas, ensinando. – 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. Imploremos, irmãos e irmãs, que 
Deus Pai escute os nossos pedidos 
e rezemos pelas necessidades de 
toda humanidade, dizendo: 
T. Ouvi, Senhor, a nossa oração! 
1. Senhor, vosso Filho Jesus disse 
que um profeta só não é estimado 
em sua pátria; dai-nos manter a co-
ragem profética que nos faz anun-
ciar vosso Reino em nossa cidade, 
mesmo quando não somos com-
preendidos.
2. Senhor, Vosso Filho Jesus percor-
reu as cidades como missionário, 
anunciando o Reino de Deus; con-
cedei à Vossa Igreja em São Paulo 
o espírito missionário que nos faz 
sair ao encontro das pessoas e de 
suas reais necessidades, anuncian-
do vossa Palavra.
3. Senhor, é em nossa fraqueza que 
vossa força se manifesta; concedei-
-nos receber de Vós a renovação de 
nossa graça batismal para que pos-
samos corresponder à vocação de 
profetas que recebemos no dia do 
nosso Batismo.
4. Senhor, enviastes vosso Filho ao 
mundo para anunciar a chegada do 
Reino que exige conversão; dai-nos 
acolher este convite e transformar 
nossa vida, convertendo-a em amor 
aos irmãos e irmãs. 

(Outras preces da comunidade)

P. Ouvi, benigno o Vosso povo e 
fazei-o atento à voz do Vosso Filho 
que é Deus convosco, na unidade 
do Espírito Santo. 

T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD VI Fx 14 / CO 732)

13

1. Bendito e louvado seja o Pai nosso 
Criador, / o pão que nós recebemos 
é prova do seu amor. / O pão que 
nós recebemos é prova do seu amor. 
/ É o fruto de sua terra e do povo tra-
balhador. / O fruto de sua terra do 
povo trabalhador, / na Missa é trans-
formado no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu 
amor. / Bendito seja Deus Pai oni-
potente, nosso Criador. (bis)
2. Bendito e louvado seja o Pai nos-
so Criador, / o vinho que recebemos 
é prova do seu amor. / O vinho que 
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recebemos é prova do seu amor. / É 
o fruto de sua terra e do povo tra-
balhador. / O fruto de sua terra do 
povo trabalhador. / Na Missa é trans-
formado no sangue do Salvador.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Possamos, ó Deus, ser purifica-
dos pela oferenda que vos consa-
gramos; que ela nos leve, cada vez 
mais, a viver a vida do vosso reino. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV15

CP. Na verdade, ó Pai, é nosso de-
ver dar-vos graças, é nossa salva-
ção dar-vos glória: só vós sois o 
Deus vivo e verdadeiro que existis 
antes de todo o tempo e perma-
neceis para sempre, habitando em 
luz inacessível. Mas, porque sois o 
Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas para cobrir 
de bênçãos as vossas criaturas e a 
muitos alegrar com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz!
Eis, pois, diante de vós todos os 
Anjos que vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, 
por nossa voz, tudo o que criastes, 
celebramos o vosso nome, cantan-
do (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Nós proclamamos a vossa gran-
deza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as coi-
sas: criastes o homem e a mulher 
à vossa imagem e lhes confiastes 
todo o universo, para que, servin-
do a vós, seu Criador, dominassem 
toda criatura. E quando pela deso-
bediência perderam a vossa amiza-
de, não os abandonastes ao poder 
da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procu-
rar-vos, vos pudessem encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!
E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio Fi-
lho para ser o nosso Salvador. 
T. Por amor nos enviastes vosso Fi-
lho!

Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição 
humana, menos o pecado, anun-
ciou aos pobres a salvação, aos 
oprimidos, a liberdade, aos tristes, 
a alegria. E para realizar o vosso pla-
no de amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a 
morte e renovou a vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua 
morte!
E, a fim de não mais vivermos para 
nós, mas para ele, que por nós mor-
reu e ressuscitou, enviou de vós, ó 
Pai, o Espírito Santo, como primeiro 
dom aos vossos fiéis para santificar 
todas as coisas, levando à plenitude 
a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito!
CC. Por isso nós vos pedimos que o 
mesmo Espírito Santo santifique es-
tas oferendas, a fim de que se tor-
nem o Corpo e  o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
para celebrarmos este grande mis-
tério que ele nos deixou em sinal da 
eterna aliança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!
Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os seus que estavam 
no mundo, amou-os até o fim. En-
quanto ceavam, ele tomou 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, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, deu 
graças novamente, e o deu 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 agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte do Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vossa 

direita, e, esperando a sua vinda 
gloriosa, nós vos oferecemos o seu 
Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai, com bondade, o sacrifício que 
destes à vossa Igreja e concedei aos 
que vamos participar do mesmo pão 
e do mesmo cálice que, reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo, 
nos tornemos em Cristo um sacrifí-
cio vivo para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de lou-
vor!
1C. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso bispo Odilo, seus 
bispos auxiliares, os bispos do mun-
do inteiro, os presbíteros e todos os 
ministros, os fiéis, que, em torno 
deste altar, vos oferecem este sa-
crifício, o povo que vos pertence e 
todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
2C. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo e 
de todos os mortos dos quais só vós 
conhecestes a fé. 
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. E a todos nós, vossos filhos e 
filhas, concedei, ó Pai de bonda-
de, que, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, seu Esposo,  São José, os 
Apóstolos e todos os Santos, pos-
samos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do 
pecado e da morte, vos glorificare-
mos por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo,...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
Sl 95(96) (CD Liturgia VI, Fx 16)

1717

Quantas vezes, Senhor, despreza-
mos / tua voz que nos quer libertar! 
/ Nesta ceia queremos, de novo, / 
nossa fé com amor professar.
1. Um canto novo ao Senhor, / ó ter-
ras todas, cantai! / Louvai seu nome 
bendito, / diariamente aclamai! / 
Sua glória, seus grandes feitos / aos 
povos todos contai.
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2. Ele é o maior dos senhores: / me-
rece nosso louvor; / e mais do que 
aos deuses todos / nós lhe devemos 
temor. / Os outros deuses são nada, 
/ ele é do céu Criador.
3. Sabei que o Senhor é rei / e traz 
justiça a esta terra. / Alegrem-se o 
mar e os peixes / e tudo o que o 
mundo encerra. / Os campos, plan-
tas, montanhas / e as árvores da 
floresta.
4. Ele é o Senhor do universo / e 
faz justiça a seu povo. / Aos povos 
há de julgar, / reinando no mundo 
todo; / por isso, a ele cantai, / ó ter-
ras, um canto novo!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Nós vos pedimos, ó Deus, 
que, enriquecidos por tão grande 
dádiva, possamos colher os frutos 
da salvação sem jamais cessar vosso 
louvor. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / Re-
novai em nós a fé, a esperança e a 
caridade; / animai-nos com um vivo 
ardor missionário / para o teste-
munho do Evangelho nesta Cidade 
imensa. / Seguindo o exemplo de 
Maria, Mãe da Igreja, / do apóstolo 
São Paulo, Patrono de nossa Arqui-
diocese, / de São José de Anchieta, 
Santa Paulina e Santo Antônio de 
Santana Galvão, / dos bem-aven-
turados Padre Mariano e Madre 
Assunta / e dos santos Padroeiros 
de nossas Comunidades, / sejamos 
também nós ardorosos discípulos-
-missionários de Jesus Cristo / para 
que, nele, todos tenham vida em 
abundância. / Divino Espírito San-
to, iluminai-nos. Amém!

SANTA PAULINA, ROGAI POR NÓS!
Amanhã, dia 09, recordaremos 
Santa Paulina, que viveu na cida-
de de São Paulo e aqui percorreu 
o caminho da santificação. Sua 
vida foi marcada por imensa ca-
ridade para com os doentes, ido-
sos e crianças abandonados. E 
também por sofrimentos e prova-
ções, enfrentados com humilda-
de, fé e perseverança.
Ela fundou, com outras compa-
nheiras, a Congregação das Irmãzi-
nhas da Imaculada Conceição, cuja 
casa-mãe se encontra no bairro do 
Ipiranga (Av. Nazaré), onde tam-
bém há um memorial de sua vida 
e de sua obra. Ela foi uma humilde 
servidora de Cristo na pessoa dos 
irmãos mais necessitados. Vivia em 
profundidade a mística das bem-a-
venturanças e a devoção a Nossa 
Senhora, Imaculada Conceição.
Santa Paulina deixou um belo 
exemplo de discípula-missionária 
de Jesus Cristo e, com sua vida 
santa, ajudou a Igreja a cumprir 
sua missão nesta Cidade. Que ela 
interceda por nossa Arquidioce-
se, que se encaminha para a re-
alização do seu primeiro Sínodo.
Faz bem recordar o exemplo dos 
santos e santas que viveram em 
São Paulo. Além de Santa Paulina, 

também São José de Anchieta e 
Santo Antônio de Santana Galvão, 
os beatos Padre Mariano De La 
Mata e Madre Assunta Marchetti. 
Eles ajudaram a Igreja a cumprir 
sua missão, desde o início, nesta 
Metrópole e são frutos maduros 
e glória desta mesma Igreja.
Na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano, olhemos para os 
santos e santas que viveram em 
nossa Cidade. Somos membros 
desta mesma Igreja, à qual eles 
pertenceram em vida. Eles po-
dem nos ajudar hoje, com seu 
exemplo e intercessão, a continu-
armos a missão que já foi deles.
Na intenção do nosso Sínodo, invo-
quemos também os santos Padro-
eiros de nossas Paróquias e Comu-
nidades eclesiais diversas. Santos 
apóstolos, profetas e doutores 
da fé, missionários e pregadores, 
santos mártires, homens e mu-
lheres consagrados a Deus, santos 
místicos e fundadores de famílias 
religiosas, santos e santas da cari-
dade: todos eles nos ajudem a rea-
lizarmos bem a vida e a missão de 
nossa Igreja em São Paulo!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

BÊNÇÃO FINAL
(Tempo comum I)

20

RITOS FINAIS

CANTO FINAL
(Hino do sínodo arquidiocesano)

21

Povo de Deus, Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos num 
só coração! / Quanta alegria! Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar.
1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho 
/ de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar.

2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho 
/ A todos os recantos / da cidade a 
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor 
de missionários / Envia teu Espírito 
/ e nos mostra o caminho / Conver-
te-nos agora / e renova a Tua Igreja. 
/ Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.

Amanhã, 09 de julho

Dia de 
Santa Paulina


