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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.

Anim. Celebremos, na festa da
Eucaristia, o dom do perdão dos
pecados concedido por Deus. Somente esta graça pode nos possibilitar a vida nova em Cristo. Mais
uma vez, elevemos nossa gratidão
Àquele que perdoa nossas faltas e
nos recoloca de pé para vivermos
a dignidade dos filhos de Deus.
Por se tratar de uma dignidade
batismal, peçamos a Deus que nos
fortaleça em nossa missão de sal e
luz do mundo.

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

Ó Senhor, ouve o meu grito,
Tu és minha proteção; Senhor,
não me abandones, Deus minha salvação!
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.://

P. A graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco!

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

P. Irmãos e irmãs, reconheçamos
as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
(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. Jesus nos concede o perdão dos pecados, que é a condição
para uma vida nova. Ouçamos
com atenção:
6. PRIMEIRA LEITURA (2Sm 12,7-10.13)

Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Naqueles dias, 7Natã disse a Davi:
“Esse homem és tu! Assim diz o
Senhor, o Deus de Israel: Eu te
ungi como rei de Israel, e salvei-te
das mãos de Saul. 8Dei-te a casa do
teu senhor e pus nos teus braços as
mulheres do teu senhor, entregando-te também a casa de Israel e de
Judá; e, se isto te parece pouco,

vou acrescentar outros favores.
9
Por que desprezaste a palavra do
Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feriste à espada o hitita Urias,
para fazer da sua mulher a tua esposa, fazendo-o morrer pela espada dos amonitas. 10Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa,
porque me desprezaste e tomaste
a mulher do hitita Urias para fazer
dela a tua esposa”. 13Davi disse a
Natã: “Pequei contra o Senhor”.
Natã respondeu-lhe: “De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado,
de modo que não morrerás! Entretanto, por teres ultrajado o Senhor
com teu procedimento, o filho que
te nasceu morrerá”.
- Palavra do Senhor.

Esta minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho
de Deus, que me amou e por mim
se entregou. 21Eu não desprezo a
graça de Deus. Ora, se a justiça
vem pela Lei, então Cristo morreu
inutilmente. - Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD XI - Fx 13)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (bis)
O Reino do Céu está perto!
Convertam-se, irmãos, é preciso! Creiam todos no Evangelho,
Creiam todos no Evangelho

T. Graças a Deus.

10. EVANGELHO (LC 7, 36-50 – 8,3)

7. SALMO RESPONSORIAL 31(32)
(CD XI Fx 11)

T. Ele está no meio de nós.

Eu confessei, afinal, meu pecado e perdoastes, Senhor, minha falta!
1. Feliz o homem que foi perdoado
e cuja falta já foi encoberta! Feliz
o homem a quem o Senhor não
olha mais como sendo culpado!
2. Eu confessei, afinal, meu pecado
e minha falta vos fiz conhecer.
Disse: “Eu irei confessar meu
pecado!” E perdoastes, Senhor,
minha falta.
3. Sois para mim proteção e refúgio; na minha angústia me
haveis de salvar e envolvereis
a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós.
4. Quem confia em Deus, o Senhor,
é envolvido por graça e perdão.
Regozijai-vos, ó justos, em Deus,
corações retos, cantai jubilosos!
8. SEGUNDA LEITURA (Gl 2,16.19-21)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Gálatas
Irmãos: 16Sabendo que ninguém
é justificado por observar a Lei
de Moisés, mas por crer em Jesus
Cristo, nós também abraçamos a
fé em Jesus Cristo. Assim fomos
justificados pela fé em Cristo e não
pela prática da Lei, porque pela
prática da Lei ninguém será justificado. 19Aliás, foi em virtude da Lei
que eu morri para a Lei, a fim de
viver para Deus. Com Cristo, eu
fui pregado na cruz. 20Eu vivo, mas
não eu, é Cristo que vive em mim.

P. O Senhor esteja convosco.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, 36um fariseu
convidou Jesus para uma refeição
em sua casa. Jesus entrou na casa
do fariseu e pôs-se à mesa. 37Certa
mulher, conhecida na cidade como
pecadora, soube que Jesus estava
à mesa, na casa do fariseu. Ela
trouxe um frasco de alabastro com
perfume, 38e, ficando por detrás,
chorava aos pés de Jesus; com as
lágrimas começou a banhar-lhe os
pés, enxugava-os com os cabelos,
cobria-os de beijos e os ungia com
o perfume. 39Vendo isso, o fariseu
que o havia convidado ficou pensando: “Se este homem fosse um
profeta, saberia que tipo de mulher
está tocando nele, pois é uma pecadora”. 40Jesus disse então ao fariseu: “Simão, tenho uma coisa para
te dizer”. Simão respondeu: “Fala,
mestre!” 41“Certo credor tinha dois
devedores; um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinqüenta. 42Como não tivessem com
que pagar, o homem perdoou os
dois. Qual deles o amará mais?”
43
Simão respondeu: “Acho que
é aquele ao qual perdoou mais”.
Jesus lhe disse: “Tu julgaste corretamente”. 44Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão:
“Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me
ofereceste água para lavar os pés;
ela, porém, banhou meus pés com
lágrimas e enxugou-os com os ca-

belos. 45Tu não me deste o beijo de
saudação; ela, porém, desde que
entrei, não parou de beijar meus
pés. 46Tu não derramaste óleo na
minha cabeça; ela, porém, ungiu
meus pés com perfume. 47Por esta
razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito
amor. Aquele a quem se perdoa
pouco, mostra pouco amor”. 48E
Jesus disse à mulher: “Teus pecados estão perdoados”. 49Então, os
convidados começaram a pensar:
“Quem é este que até perdoa pecados?” 50Mas Jesus disse à mulher:
“Tua fé te salvou. Vai em paz!”
8,1
Depois disso, Jesus andava por
cidades e povoados, pregando e
anunciando a Boa-nova do Reino
de Deus. Os doze iam com ele;
2
e também algumas mulheres que
haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada
Madalena, da qual tinham saído
sete demônios; 3Joana, mulher de
Cuza, alto funcionário de Herodes;
Susana, e várias outras mulheres
que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.
- Palavra da Salvação.

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

P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / 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:
(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da virgem Maria, / e
se fez homem.
(Retorna-se à posição anterior)
T. 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.

fazei que jamais falte este sustento
ao nosso corpo e à nossa alma. Por
Cristo, nosso Senhor.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

T. É nosso dever e nossa salvação.

P. Irmãos e irmãs, confiantes no
amor de Deus Pai, apresentemos
nossos pedidos, suplicando com fé:

T. Fazei-nos, Senhor, apóstolos
da reconciliação.

1. Ó Pai, que a Santa Igreja seja
a mais fiel anunciadora do amor e
do perdão.
2. Abençoai os presbíteros, em seu
ministério de reconciliação.
3. Fortalecei a pastoral do Sacramento da Penitência.
4. Uni, por meio do amor e do perdão,
todas as Igrejas cristãs separadas.
5. Iluminai as famílias, para que
sejam o berço onde se aprende a
amar e perdoar.
(intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai,
por Cristo, Nosso Senhor.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD XI Fx 15)

Senhor, meu Deus, obrigado,
Senhor, porque tudo é teu!

1. É teu o pão que apresentamos. É
tua dor que suportamos: obrigado, Senhor!
2. É teu o vinho que trazemos. É
tua vida que vivemos: Obrigado, Senhor!
3. Na tua cruz crucificados, seremos teus ressuscitados: Obrigado, Senhor!
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,

T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA SOBRE
RECONCILIAÇÃO 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 Nosso Senhor Deus.

CP. Nós vos agradecemos, Deus
Pai, todo-poderoso, e por causa de
vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio
da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas
a procurar a reconciliação. Vosso
Espírito Santo move os corações,
de modo que os inimigos voltem
à amizade, os adversários se deem
as mãos e os povos procurem reencontrar a paz.

T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz.

Sim, ó Pai, porque é obra vossa
que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio, e a
vingança dê lugar à reconciliação.
Por tudo de bom que fazeis, Deus
de misericórdia, não podemos
deixar de vos louvar e agradecer.
Unidos ao coro dos reconciliados
cantamos (dizemos) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo...

CP. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus
Cristo, que veio em vosso nome.
Ele é a vossa palavra que liberta e
salva toda a humanidade. Ele é a
mão que estendeis aos pecadores.
Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.

T. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos
de vossa paz.
Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes
por vosso Filho, entregando-o à
morte para que voltássemos a vós
e nos amássemos uns aos outros.
Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu.
CC. Cumprindo o que ele nos
mandou, vos pedimos: Santificai,
por vosso Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida para nos

libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção
de ação de graças e o entregou a
seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a
vossa misericórdia, o deu a seus
discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTO 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.
Eis o mistério da fé!

T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

CC. Ó Deus, Pai de misericórdia,
vosso Filho nos deixou esta prova
de amor. Celebrando a sua morte e
ressurreição, nós vos damos aquilo
que nos destes: o sacrifício da perfeita reconciliação.

T. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!

Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho e,
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito, de reconciliação e de paz.

T. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!

1C. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e
nosso Bispo Odilo, com todos os
Bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da
unidade entre os seres humanos e
instrumento da vossa paz.

T. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!

2C. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho
em união com a Virgem Maria,
Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde
brilha a vossa paz, os homens e as
mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas,
para a ceia da comunhão eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.

T. Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!

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 COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO Sl 34(33)
(FX 10 CD XI)

Se esta mulher que, na vida errou, um tão grande amor nos
agora mostrou, é que suas faltas,
seus muitos pecados só podem
ter sido por Deus perdoados!
1. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor: me
atendeu, me livrou de uma
grande aflição.
• Olhem todos pra ele e se alegrem,
todo tempo sua boca sorria!
Este pobre gritou e ele ouviu,
fiquei livre de minha agonia.
2. Colocou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando.
Provem todos, pra ver como é bom
o Senhor que nos vai abrigando.
• Santos todos, venerem o Senhor!
Aos que o amam, nenhum mal
assalta. O cruel ficou pobre e
tem fome, mas a quem busca a
Deus nada falta!
3. Ó meu filhos, escutem o que eu
digo pra aprender o temor do
Senhor. Qual o homem que ama
sua vida, pra viver os seus dias
com amor?
• Tua língua preserva do mal e não
deixes tua boca mentir! Ama o
bem e detesta a maldade, pra
poder grande paz possuir.
19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus,
esta comunhão na Eucaristia

prefigura a união dos fiéis em
vosso amor; fazei que realize
também a comunhão na vossa
Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arquidiocese, /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 ardor
missionário, / para testemunharmos a todos / que Deus habita
esta Cidade imensa /e tem amor
pelo seu povo! /Intercede por nós
e pela Igreja de São Paulo, / ó
santo apóstolo de Jesus Cristo!
Amém

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
22. CANTO FINAL (CO 1372)

Quem nos separará, * quem
vai nos separar * do amor de
Cristo, * quem nos separará? * Se ele é por nós, * quem
será, quem será contra nós?
* Quem vai nos separar * do
amor de Cristo, quem será?
1. Nem a angústia, nem a fome, *
nem nudez ou tribulação, * perigo ou espada, toda perseguição!
2. Nem a morte, nem a vida, * nem
os anjos, dominações, * presente e nem futuro, poderes e nem
pressões!
3. Nem as forças das alturas * nem
as forças das profundezas, * nenhuma das criaturas, nem toda a
natureza!

Ano da Fé
Creio no Filho único:
Jesus Cristo
O Credo Nicenoconstantinopolitano tem uma ampla afirmação
dogmática sobre Jesus Cristo,
para mostrar a plenitude da
sua realidade em três níveis:
a) sua pré-existência eterna;
b) sua encarnação histórica no seio virginal de Maria;
c) e sua ressurreição gloriosa.
Então podemos falar no Cristo
pré-existente, no Cristo encarnado, com o nome de Jesus, e
no Cristo glorioso após a morte
de cruz, solenemente proclamado Jesus Cristo. O Credo diz
do Cristo pré-existente: a) Filho Unigênito de Deus; b) nascido do Pai antes de todos os séculos; c) Deus de Deus, Luz da
Luz, Deus verdadeiro; d) gerado, não criado; e) consubstancial ao Pai; f) por ele todas as
coisas foram feitas. do Cristo
encarnado: a) Por nós, homens,
e para a nossa salvação, desceu
dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem
Maria e se fez homem; b) Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pilatos; padeceu e foi
sepultado. Do Cristo glorioso:
a) ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras; b) e subiu aos céus, onde está sentado
à direita do Pai; c) e de novo há
de vir em sua glória para julgar
os vivos e os mortos; d) e o seu
Reino não terá fim. Nessa perspectiva percebemos a riqueza
da afirmação da Carta aos Hebreus: “Jesus Cristo é o mesmo,
ontem e hoje, ele o será para
sempre” (Hb 13,8).
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