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3. Se um exército se armar * contra
mim, não temerei. * Meu coração está firme, * e firme ficarei.
* /:Se estourar uma batalha, *
mesmo assim confiarei!:/
4. Sei que eu hei de ver, * um dia, a
bondade do Senhor: * lá, na terra dos viventes, * viverei no seu
amor. * Espera em Deus! Cria
coragem! * Espera em Deus,
que é teu Senhor!
2. SAUDAÇÃO

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!
Anim. Neste Domingo somos convidados a meditar sobre a força do
amor de Deus, que, quando envolve a nossa realidade, faz a pequena árvore tornar-se tão majestosa
como o cedro do Líbano. O amor é
também como o grão de mostarda,
que, embora sendo uma pequenina
semente, quando germina e cresce,
torna-se a maior das hortaliças.
É assim que a força do Amor, dia
após dia, se implanta na história.

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA Sl 26(27) (CD VI Fx 12)

O Senhor é minha luz, * ele é
minha salvação, * que poderei
temer? * Deus, minha proteção!
1. O Senhor é minha luz, * ele é minha salvação. * O que é que eu
vou temer? * Deus é minha proteção. * /:Ele guarda minha vida,
* eu não vou ter medo, não:/
2. Quando os maus vêm avançando, * procurando me acuar, * desejando ver meu fim, * querendo
me matar, * /:inimigos opressores * é que vão se liquidar.:/

T. Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.
3. ATO PENITENCIAL

P. No dia em que celebramos a
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos
convidados a morrer ao pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da
misericórdia do Pai.
(silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

T. Amém.
KYRIE

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.
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 bendizemos, / nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, / 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 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,
força daqueles que esperam
em vós, sede favorável ao nosso
apelo, e como nada podemos em
nossa fraqueza, dai-nos sempre o
socorro de vossa graça, para que
possamos querer e agir conforme
vossa vontade, seguindo vossos
mandamentos. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Escutemos com atenção o
mistério da fé proclamado pelas
Escrituras.
6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 17, 22-24)

Leitura da Profecia de Ezequiel
22
Assim diz o Senhor Deus: “Eu
mesmo tirarei um galho da copa do
cedro, do mais alto de seus ramos
arrancarei um broto e o plantarei
sobre um monte alto e elevado.

Vou plantá-lo sobre o alto monte
de Israel. Ele produzirá folhagem,
dará frutos e se tornará um cedro
majestoso. Debaixo dele pousarão
todos os pássaros, à sombra de sua
ramagem as aves farão ninhos. 24E
todas as árvores do campo saberão
que eu sou o Senhor, que abaixo a
árvore alta e elevo a árvore baixa;
faço secar a árvore verde e brotar
a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e
faço” – Palavra do Senhor.
23

T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL SL 91(92)
(melodia = faixa 5 CD IX)

Como é bom agradecermos ao
Senhor! (bis)
1. Como é bom agradecermos ao Senhor * e cantar salmos de louvor
ao Deus Altíssimo! * Anunciar
pela manhã vossa bondade * e o
vosso amor fiel, a noite inteira.
2. O homem justo crescerá como
a palmeira, * florirá igual ao cedro que há no Líbano; * na casa
do Senhor estão plantados,* nos
átrios do meu Deus florescerão.
3. Mesmo no tempo da velhice darão
frutos, * cheios de seiva e de folhas verdejantes; * e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus, * meu
Rochedo; não existe nele o mal!”
8. SEGUNDA LEITURA (2Cor 5,6-10)

Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios
Irmãos: 6Estamos sempre cheios
de confiança e bem lembrados de
que, enquanto moramos no corpo,
somos peregrinos longe do Senhor;
7
pois caminhamos na fé e não na
visão clara. 8Mas estamos cheios
de confiança e preferimos deixar
a moradia do nosso corpo, para ir
morar junto do Senhor. 9Por isso,
também nos empenhamos em ser
agradáveis a ele, quer estejamos
no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. 10Aliás, todos
nós temos de comparecer às claras
perante o tribunal de Cristo, para
cada um receber a devida recompensa – prêmio ou castigo – do
que tiver feito ao longo de sua vida
corporal. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia (bis)

Semente é de Deus a Palavra,
o Cristo é o semeador; * todo
aquele que o encontra, vida
eterna encontrou.
10. EVANGELHO (Mc 4,26-34)

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, 26Jesus disse
à multidão: “O Reino de Deus é
como quando alguém espalha a
semente na terra. 27Ele vai dormir
e acorda, noite e dia, e a semente
vai germinando e crescendo, mas
ele não sabe como isso acontece.
28
A terra, por si mesma, produz o
fruto: primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por
fim, os grãos que enchem a espiga.
29
Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice,
porque o tempo da colheita chegou”. 30E Jesus continuou: “Com
que mais poderemos comparar
o Reino de Deus? Que parábola
usaremos para representá-lo? 31O
Reino de Deus é como um grão de
mostarda que, ao ser semeado na
terra, é a menor de todas as sementes da terra. 32Quando é semeado,
cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos
tão grandes, que os pássaros do céu
podem abrigar-se à sua sombra”.
33
Jesus anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas,
conforme eles podiam compreender. 34E só lhes falava por meio de
parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava
tudo. – Palavra da salvação.

T. Glória a vós, Senhor.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em um só Deus, Pai todopoderoso, / Criador do céu e da
terra; de todas as coisas visíveis
e invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, / Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai
antes de todos os séculos: / Deus
de Deus, / luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, não criado, / consubstancial
ao Pai. / Por Ele todas as coisas
foram feitas. / E por nós, homens,

e para nossa salvação, / desceu dos
céus: /e se encarnou pelo Espírito
Santo, / no seio da virgem Maria,
/ e se fez homem. /Também por
nós foi crucificado / sob Pôncio
Pilatos; / padeceu e foi sepultado.
/ Ressuscitou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos
céus, / onde está sentado à direita do Pai. / E de novo há de vir, em
sua glória, / para julgar os vivos e
os mortos; / e o seu reino não terá
fim. / Creio no Espírito Santo, /
Senhor que dá a vida, / e procede
do Pai e do Filho; / e com o Pai
e o Filho é adorado e glorificado:
/ ele que falou pelos profetas. /
Creio na Igreja, /una, santa, católica e apostólica. / Professo um
só batismo / para remissão dos
pecados. / E espero a ressurreição
dos mortos / e a vida do mundo
que há de vir. Amém.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Elevemos ao Pai nossos pedidos, suplicando-lhe a graça da fé e
da vida no amor. Rezemos juntos:

T. Venha a nós o vosso Reino!

1. Fortalecei o Santo Padre, os
Bispos, os presbíteros e os diáconos em sua missão de semear as
sementes do Reino.
2. Abençoai o clero da nossa Arquidiocese em sua missão profética de anunciar o Reino na Cidade.
3. Iluminai os governantes, para
não serem empecilhos ao Reino,
presente entre nós.
4. Dai-nos luzes para vivermos o
Ano da Fé e pôr em prática os sonhos do Concílio Vaticano II.
5. Fazei-nos mais dóceis ao Espírito Santo e à ternura do Coração
de Jesus.
(outras preces da comunidade)
P. Tudo isto vos pedimos, ó Pai,
por Cristo nosso Senhor.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD VI Fx 14)

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 do povo trabalhador. *

O fruto de sua terra do povo trabalhador, * na missa é transformado no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu
amor. * Bendito seja Deus Pai
onipotente, nosso Criador. (bis)
2. Bendito e louvado seja o Pai
nosso criador, * o vinho que recebemos é prova do seu amor. *
O vinho que recebemos é prova
do seu amor. * É o fruto de sua
terra do povo trabalhador. * O
fruto de sua terra do povo trabalhador. * na missa é transformado no sangue do Salvador.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...

T. Receba o Senhor ...

P. Ó Deus, que pelo pão e o vinho
alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento,
fazei que jamais falte este sustento
ao nosso corpo e à nossa alma. Por
Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

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 sempre se oferece por
nós todos, mandando 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, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas! Bendito o
que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre quisestes 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

mudem no Corpo  e no Sangue
de nosso 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 ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças 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 DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO 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 Cristo e se fica esperando
sua volta.

P. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão;
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
oferta!

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
corpo!

1C. Protegei vossa Igreja que
caminha nas estradas do mundo
rumo ao céu, cada dia renovando
a esperança de chegar junto a vós,
na vossa paz.

T. Caminhamos na estrada de
Jesus!

2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Bento ser bem firme na Fé, na caridade
e a Odilo, que é bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.

T. Caminhamos na estrada de
Jesus!

3C. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e

da Igreja, os apóstolos e todos os
santos, que na vida souberam amar
Cristo e seus irmãos.

T. Esperamos entrar na vida
eterna!

4C. A todos que chamastes para
outra vida na vossa amizade, e aos
marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que
vivam para sempre bem felizes no
reino que para todos preparastes.

T. A todos dai a luz que não se
apaga!

CP. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador,
dai força para construirmos juntos o
vosso reino que também é nosso.
P. Por Cristo, com Cristo, 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 COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

P. Rezemos com amor e confiança a
oração que o Senhor nos ensinou:

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, vivendo a esperança, aguardamos 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 a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas
a fé que anima a vossa Igreja; dailhe, 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 ..

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, tende 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(a).
18. CANTO DE COMUNHÃO Sl 33(34)
(melodia e letra = CD VI fx 7)

O reino de Deus, * qual grão de
mostarda, * se faz grande arbusto, * das aves pousada. (bis)

arrepende, * ao pequeno ele dá
salvação.
5. Para o justo há momentos amargos, * mas vem Deus pra lhe
dar proteção. * Ele guarda com
amor os seus ossos, * nenhum
deles terá perdição.
• A malícia do ímpio o liquida, *
quem persegue o inocente é arrasado. * O Senhor a seus servos liberta, * quem o abraça não
é castigado.

T. Amém.

P. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.

T. Amém.

P. Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o caminho da caridade e da paz.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho  e Espírito Santo.

T. Amém.

1. Vamos juntos dar glória ao Se- 19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Ide em paz, e o Senhor vos
nhor * e a seu nome fazer louacompanhe.
P.
Oremos
(silêncio):
Ó
Deus,
esta
vação. * Procurei o Senhor, me
comunhão
da
Eucaristia
prefiatendeu, * me livrou de uma
T. Amém.
gura a união dos fiéis em vosso
grande aflição.
• Olhem todos pra ele e se alegrem, amor; fazei que realize também 22. CANTO FINAL (HL3 p. 370 CO 1383)
* todo tempo sua boca sorria! * a comunhão na vossa Igreja. Por
Se eu não tiver amor, eu nada
Este pobre gritou e ele ouviu, * Cristo, nosso Senhor.
sou, Senhor! Se eu não tiver
T. Amém.
fiquei livre de minha agonia.
amor, eu nada sou, Senhor!
2. Acampou na batalha seu anjo,
1. O amor é compassivo, o amor é
* defendendo seu povo e o li- 20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
serviçal, o amor não tem inveja,
vrando. * Provem todos, pra ver T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa
o amor não busca o mal.
como é bom * o Senhor que nos Arquidiocese, /discípulo e missio2.
O amor nunca se irrita, o amor
vai abrigando.
nário de Jesus Cristo:/ ensina-nos
nunca
é descortês, o amor não é
• Santos todos, adorem o Senhor, a acolher a Palavra de Deus / e
egoísta,
o amor não é dobrez.
* aos que o amam, nenhum mal abre nossos olhos à verdade do
3.
O
amor
desculpa
tudo, o amor é
Evangelho./
Conduze-nos
ao
enassalta. * Quem é rico empobrecaridade,
não
se
alegra
na injuscontro
com
Jesus,
/
contagia-nos
ce e tem fome, * mas, a quem
tiça, é feliz, só na verdade.
com a fé que te animou/ e infunde
busca a Deus nada falta.
3. Ó meus filhos, escutem o que em nós coragem e ardor missioná- 4. O amor suporta tudo, o amor em
tudo crê, o amor guarda a espeeu digo, * pra aprender o temor rio, / para testemunharmos a torança, o amor sempre é fiel.
do Senhor. * Qual o homem que dos / que Deus habita esta Cidade
ama sua vida, * e a seus dias imensa /e tem amor pelo seu povo!
ESTÃO ABERTAS AS
/Intercede por nós e pela Igreja de
quer dar mais valor?
São Paulo, / ó santo apóstolo de
INSCRIÇÕES
PARA A
• Tua língua preserva do mal * e Jesus Cristo! Amém
ESPECIALIZAÇÃO
EM
não deixes tua boca mentir. *
LITURGIA
NA
FACULDADE
Ama o bem e detesta a maldade,
RITOS FINAIS
* vem a paz procurar e seguir!
DE TEOLOGIA DA PUC-SP:
4. Sobre o justo o Senhor olha sem- 21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: Tempo
FONE (11) 2065-4619
pre, * seu ouvido se põe a escu- Comum, III
tar. * Que teus olhos se afastem
Celebração Arquidiocesana do
dos maus, * pois, ninguém deles P. O Senhor esteja convosco.
Sagrado Coração de Jesus
vai se lembrar.
T. Ele está no meio de nós.
Dia 29 de junho de 2012,
• Deus ouviu, quando os justos P. Deus todo-poderoso vos abenchamaram * e livrou-os de sua çoe na sua bondade e infunda em
às 15 horas, na Catedral.
aflição. * Está perto de quem se vós a sabedoria da salvação.
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