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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
Sl 86(85) (CD VII - FX 1) 

1

És um Deus justo, ó Senhor, e justi-
ça é tua sentença! Trata teu servo, 
ó Senhor, de acordo com tua cle-
mência!
1. As nações que tu criaste virão 
todas te adorar, pois fizeste maravi-
lhas que nos levam a te louvar. Tu 
somente és o Senhor, só tu sabes 
governar.
2. Vem! Me ensina teus caminhos: 
só por eles quero andar. Guia bem 
meu coração, para contigo eu sem-
pre estar. O teu nome, meu Senhor, 
quero sempre respeitar.
3. Meu Senhor, eu te agradeço, vou 
louvar-te, sem cessar. Tu me amas, 
de verdade, vais da morte me livrar. 
Os malvados me perseguem, que-
rem mesmo me matar.
4. Salva o filho de tua serva! Ao teu 
servo dá coragem. Vem provar que 
me proteges e não dás aos maus 

vantagem, para que todos reconhe-
çam o valor da tua mensagem.

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, 
hoje, dia do Senhor, Ele nos reúne 
em torno do altar para nos ofere-
cer o alimento de nossa salvação. 
Viemos para bendizê-lo por sua 
fidelidade e amor. Não obstante 
as forças que rejeitam o Reino 
que Jesus veio anunciar, cada um 
de nós e toda a Igreja somos tes-
temunhas dos sinais desse Reino 
presentes no mundo. Por isso, 
bendigamos ao Senhor e cante-
mos as maravilhas do amor de 
Deus. 

ATO PENITENCIAL3
P. O Senhor Jesus, que nos convida 
à mesa da Palavra e da Eucaristia, 
nos chama à conversão. Reconhe-
çamos ser pecadores e invoque-
mos com confiança a misericórdia 
do Pai.

(silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da 
verdade e da graça, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre 
para nos enriquecer, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer 
de nós o vosso povo santo, 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, pai de 
bondade, que nos redimistes e ado-
tastes como filhos e filhas, concedei 
aos que creem no Cristo a verdadei-
ra liberdade e a herança eterna. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Abramos nossos ouvidos 
para acolher a presença do Senhor 
em sua Palavra para que, pela for-
ça do Espírito Santo, possamos ser 
libertos e salvos. 

PRIMEIRA LEITURA
(Is 35,4-7a)

6

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
⁴Dizei às pessoas deprimidas: “Criai 
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ânimo, não tenhais medo! Vede, é 
vosso Deus, é a vingança que vem, 
é a recompensa de Deus; é ele 
que vem para vos salvar”. ⁵Então 
se abrirão os olhos dos cegos e se 
descerrarão os ouvidos dos surdos. 
⁶O coxo saltará como um cervo e se 
desatará a língua dos mudos, assim 
como brotarão águas no deserto e 
jorrarão torrentes no ermo. ⁷A terra 
árida se transformará em lago, e a 
região sedenta, em fontes d’água.– 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 145/146
7.8-9-10 (=Fx 14 CD Lit. IX) (Cant. Salmos e Aclam., p. 155)

7

Bendize, ó minha alma ao Senhor. 
/ Bendirei ao Senhor toda a vida!?
1. O Senhor é fiel para sempre, / faz 
justiça aos que são oprimidos; / ele 
dá alimento aos famintos, / é o 
Senhor 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! / 
para sempre e por todos os séculos!

SEGUNDA LEITURA
(Tg 2,1-5)

8

Leitura da Carta de São Tiago. 
¹Meus irmãos: A fé que tendes em 
nosso Senhor Jesus Cristo glorifi-
cado não deve admitir acepção 
de pessoas. ²Pois bem, imaginai 
que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo 
e bem vestida, e também um po-
bre, com sua roupa surrada, ³e vós 
dedicais atenção ao que está bem 
vestido, dizendo-lhe: “Vem sen-
tar-te aqui, à vontade”, enquanto 
dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”, 
ou então: “Senta-te aqui no chão, 
aos meus pés” – ⁴não fizestes, 
então, discriminação entre vós? 
E não vos tornastes juízes com 
critérios injustos? ⁵Meus queri-
dos irmãos, escutai: não escolheu 
Deus os pobres deste mundo para 
serem ricos na fé e herdeiros do 
Reino que prometeu aos que o 
amam? - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(Cantando Salmos e Aclam., p. 155)

9

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Jesus Cristo pregava o Evangelho, 
/ a boa notícia do Reino / e curava 
seu povo doente / de todos os ma-
les, sua gente!

EVANGELHO (Mc 7,31-37)10
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, ³¹Jesus saiu de 
novo da região de Tiro, passou por 
Sidônia e continuou até o mar da 
Galiléia, atravessando a região da 
Decápole. ³²Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com di-
ficuldade, e pediram que Jesus lhe 
impusesse a mão. ³³Jesus afastou-
-se com o homem, para fora da mul-
tidão; em seguida colocou os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu e com a 
saliva tocou a língua dele. ³⁴Olhan-
do para o céu, suspirou e disse: 
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” 
³⁵Imediatamente seus ouvidos se 
abriram, sua língua se soltou e ele 
começou a falar sem dificuldade. 
³⁶Jesus recomendou com insistên-
cia que não contassem a ninguém. 
Mas, quanto mais ele recomenda-
va, mais eles divulgavam. ³⁷Muito 
impressionados, diziam: “Ele tem 
feito bem todas as coisas: Aos sur-
dos faz ouvir e aos mudos falar”.  – 
Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
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 Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, pelo Batismo re-
cebemos a graça de ouvir a Palavra 
de Deus e de louvá-lo com nossos 
lábios e coração. Com profunda 
confiança, peçamos ao Pai o que 
convém à nossa salvação e supli-
quemos: 
T. Senhor, curai-nos e libertai-nos! 
1. Senhor, Vós sois nosso refúgio e 
proteção; concedei a todos os que 
se encontram deprimidos, desani-
mados e com medo, que recebam 
a vossa força para que possam en-
frentar os males que os atingem.
2. Senhor, Vós amais a vossos filhos 
e filhas sem fazer distinção; conce-
dei que em nossas comunidades 
não haja privilégios e atitudes que 
discriminam e marginalizam os ir-
mãos e irmãs.
3. Senhor, vosso Filho passou por 
este mundo fazendo o bem; neste 
tempo de Sínodo, conduzi a vossa 
Igreja em São Paulo para que seja 
uma testemunha viva de Cristo nes-
ta grande cidade.
4. Senhor, que manifestastes vossa 
misericórdia curando os doentes; 
dai aos nossos irmãos e irmãs en-
fermos a graça de serem também 
eles curados de suas enfermidades.

(Outras intenções da comunidade)

P. Isto vos pedimos, por Cristo nos-
so Senhor.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS  (CD Liturgia VII, Fx 4)

14

1. As mesmas mãos que plantaram 
a semente aqui estão. O mesmo pão 
que a mulher preparou aqui está. O 
vinho novo que a uva sangrou jorra-
rá no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade ha-
verá, /:e nesta festa onde a gente é 
irmão, o Deus da vida se faz comu-
nhão!:/ (bis)
2. Na flor do altar brilha o sonho da 
paz mundial. A luz acesa é fé que 
palpita hoje em nós. Do livro aber-
to o amor se derrama total no nosso 
altar!
3. Benditos sejam os frutos da terra 
de Deus, benditos sejam o trabalho 
e a nossa união. Bendito seja Jesus, 
que conosco estará além do altar!
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ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, o sacrifício que vamos 
oferecer nos traga sempre a graça 
da salvação, e vosso poder leve à 
plenitude o que realizamos nesta 
liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
(MR, p.860)

16

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sem-
pre se mostrou cheio de misericór-
dia pelos pequenos e pobres, pelos 
doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e margi-
nalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e 
cuidais de todos como filhos e fi-
lhas. 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...
P. 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!
P. 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, di-
zendo
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!
P. 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 ressurreição 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.
P. Olhai com bondade para a oferta 
da vossa Igreja. Nela vos apresen-
tamos o sacrifício pascal de Cristo, 
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!
P. 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 diá-
conos e todo o povo que conquis-
tastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os de-
sanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa 
Igreja seja testemunha viva da ver-
dade e da liberdade, 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!
P. 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!

P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com seu 
Esposo, São José, com os Apósto-
los e Mártires, São Paulo, Patrono 
da nossa Arquidiocese, e todos os 
Santos, vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
P. Por Cristo, com Cristo e em Cris-
to...

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(Sl 139(138) - CD IX -Fx 11)

1718

Todas as coisas bem / fez o Senhor 
Jesus, / ouvir os surdos fez, dos ce-
gos foi a luz; / os mudos fez falar 
Cristo Jesus.
1. Meu coração penetras / e lês 
meus pensamentos. / Se luto ou se 
descanso, / tu vês meus movimen-
tos. / De todas as minhas palavras / 
tu tens conhecimento.
2. Quisesse eu me esconder / do 
teu imenso olhar, / subir até o céu, 
/ na terra me entranhar, / atrás do 
horizonte, / lá, iria te encontrar!
3. Por trás e pela frente, / teu ser 
me envolve e cerca. / O teu saber 
me encanta, / me excede e me su-
pera. / Tua mão me acompanha, / 
me guia e me acoberta.
4. Se a luz do sol se fosse, / Que es-
curidão seria!... / Se as trevas me 
envolvessem, / o que adiantaria?... 
/ Pra ti, Senhor, a noite / é clara 
como o dia!
5. As fibras do meu corpo / teceste 
e entrançaste. / No seio de minha 
mãe / bem cedo me formaste. / 
Melhor do que ninguém / me co-
nheceste e amaste!
6. Teus planos insondáveis! / Sem 
fim, tuas maravilhas! / Contá-las eu 
quisera, / mas quem o poderia?... 
/ Como da praia a areia, / só tu as 
saberias?
7. Que os maus da terra sumam, 
/ pereçam os violentos, / que tra-
mam contra ti, / com vergonhoso 
intento, / abusam do teu nome / 
para seus planos sangrentos.
8. Mas vê meu coração / e minha 
angústia sente! / Olha, Senhor, 
meus passos, / se vou erradamen-
te! / Me bota no caminho / da vida 
para sempre!
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ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos (silêncio): 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.

ORAÇÃO PELO SINODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

T

BÊNÇÃO FINAL
(TC., V)

21

RITOS FINAIS

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus todo-poderoso vos li-
vre de toda adversidade e derrame 
sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém.
P. Torne vossos corações atentos à 
sua palavra, a fim de que transbor-
deis de alegria divina. 
T. Amém.

ABRIR-SE AOS IRMÃOS

No Evangelho deste domingo 
Jesus está entre pagãos, onde é 
bem acolhido. Acreditam nele e 
lhe apresentam um “surdo que 
gaguejava”, para ser curado.
Jesus recebe o surdo-gago, o afas-
ta da multidão para lhe prestar os 
cuidados devidos (Mc 7,33). Quer 
despertar nele uma nova atitude, 
para ele responder ao seu chama-
do, ‘Effatta’ (abre-te). A resposta 
ocorre, e “os ouvidos do homem 
se abriram, sua língua se soltou”. 
Diante desse sinal, aquelas pesso-
as começaram a anunciar Jesus. 
Esta cena do Evangelho é inspira-
dora para os ouvintes da Palavra 
na comunidade. Em primeiro lu-
gar, lembra a necessidade de ma-
nifestar concretamente o cuidado 
para com os pequeninos da so-
ciedade. Marcos apresenta Jesus 
anunciando o Reino e suscitando 
a fé entre os pagãos através da 
manifestação do seu amor/cuida-
do a um surdo-gago, deficiência 
que não permitia àquela pessoa 
integrar-se totalmente em sua 
sociedade. Esta mensagem é cor-
roborada pela Carta de São Tiago, 
“Vossa fé em nosso Senhor Jesus 
Cristo não deve admitir acepção 
de pessoas” (Tg 2,1). A comunida-

de ouvinte precisa abrir-se diante 
do ‘Effetta’ constante de Jesus, e 
ir ao encontro dos preferidos de 
Deus (Tg 1,5) que sofrem exclusão.
Em segundo lugar, ‘Effetta’, tam-
bém permite refletir acerca da 
comunicação e seus meios. Após 
Jesus conclamá-lo a abrir-se, “Sua 
língua soltou-se e passou a falar 
corretamente” (Mc 7,35). Hoje as 
técnicas de comunicação se aper-
feiçoam cada vez mais, e as pes-
soas se esforçam para aprender a 
utilizá-las. No entanto, nem sem-
pre se prestam a comunicar o que 
é verdadeiro, e capaz de gerar 
compromisso solidário. Talvez, 
porque falte o ‘Effetta’ (abrir-se) 
ao irmão e às suas interpelações. 
O convite à abertura presente no 
Evangelho de hoje, salva de uma 
vida auto referencial, circunscrita 
às asfixiantes preocupações pes-
soais. A atitude de fechamento, 
estreita o significado da vida e as 
dimensões do coração, que as-
sim, não ouve o clamor e nem as 
necessidades dos irmãos e irmãs, 
e nem a palavra de Jesus que co-
munica o rosto misericordioso do 
Pai e seu projeto de vida para to-
dos. Que o ‘Effetta’ de Jesus seja 
acolhido.

Dom Luiz Carlos Dias
Bispo Auxiliar de São Paulo

P. Assim, abraçando o bem e a jus-
tiça, possais correr sempre pelo ca-
minho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos coerdeiros dos santos.
T. Amém
P. abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T. Amém.

CANTO FINAL 
(CO 536)

22
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 
imagem de Deus Pai. / Ele é vida e 
verdade, / a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram / a 
vontade do Senhor. / Precisamos ser 
profetas / para o mundo ser melhor.
3. Nossa fé se fundamenta / na pa-
lavra dos Apóstolos: / João, Mateus, 
Marcos e Lucas / transmitiram esta 
fé.
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito; / 
vinde nos iluminar. / A palavra que 
nos salva / nós queremos conservar

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


