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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!

T. Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.
Anim. Hoje é o Dia Nacional do
Migrante, cuja trajetória pelos
caminhos da nossa Pátria lembra
o Povo de Deus atravessando o
deserto em busca da Terra Prometida. Rezemos para que encontrem
o lugar onde possam viver com
tranquilidade, criar seus filhos
com dignidade e semear sua história com sabedoria e paz.

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

Do seu povo ele é a força, salvação do seu ungido, salva,
Senhor, teu povo, socorre os
teus queridos.
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.//
3. Se um exército se armar contra
mim, não temerei. Meu coração
está firme, e firme ficarei. //Se

3. ATO PENITENCIAL

P. Irmãos e irmãs, para celebrarmos
dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossas culpas, sobretudo pela falta de solidariedade com o
migrante e com os que não têm estabilidade de moradia e trabalho.
(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 DO DIA

P. Oremos (silêncio): Senhor,
nosso Deus, dai-nos por toda a
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso
amor. Por N.S.J.C.

T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Cristo venceu a morte
e foi glorificado. Por isso, a cruz
está no centro da vida cristã. Ouçamos com atenção:
6. PRIMEIRA LEITURA (Zc 12, 10-11; 13,1)

Leitura do livro do profeta Zacarias
Assim diz o Senhor: 10“Derramarei
sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito
de graça e de oração; eles olharão
para mim. Ao que eles feriram de
morte, hão de chorá-lo, como se
chora a perda de um filho único,
e hão de sentir por ele a dor que
se sente pela morte de um primogênito. 11Naquele dia, haverá um
grande pranto em Jerusalém, como

foi o de Adadremon, no campo de
Magedo. 13,1Naquele dia, haverá
uma fonte acessível à casa de Davi
e aos habitantes de Jerusalém, para
ablução e purificação”. – Palavra
do Senhor.

T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 62(63)
CD XI (Fx 16) Cantando Salmos e Aclamações

A minha alma tem sede de
vós, como a terra sedenta, ó
meu Deus!
1. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!
Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de
vós, como terra sedenta e sem
água! Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver
vossa glória e poder.
2. Vosso amor vale mais do que
a vida: E por isso, meus lábios
vos louvam. Quero, assim, vos
louvar pela vida e elevar para
vós minhas mãos! A minh’alma
será saciada como em grande
banquete de festa.
3. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu
louvor! Para mim fostes sempre
um socorro; de vossas asas à
sombra eu exulto! Minha alma
se agarra em vós; com poder
vossa mão me sustenta.
8. SEGUNDA LEITURA Gl 3, 26-29

Leitura da carta de São Paulo aos
Gálatas
Irmãos, 26vós todos sois filhos
de Deus pela fé em Jesus Cristo.
27
Vós todos que fostes batizados
em Cristo vos revestistes de Cristo. 28O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem
livre, nem homem nem mulher,
pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. 29Sendo de Cristo, sois
então descendência de Abraão,
herdeiros segundo a promessa.
– Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

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

Aleluia,
aleluia,
aleluia (bis)

aleluia,

Eu chamei vocês de amigos,
quem nos diz é o Senhor. Porque eu lhes contei tudo, quanto
o Pai me revelou!

10. EVANGELHO (Lc 9, 18-24)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.

P. Certo dia, 18Jesus estava rezando
num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus
perguntou-lhes: “Quem diz o povo
que eu sou?” 19Eles responderam:
“Uns dizem que és João Batista;
outros, que és Elias; mas outros
acham que és algum dos antigos
profetas que ressuscitou”. 20Mas
Jesus perguntou: “E vós, quem
dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “O Cristo de Deus”. 21Mas
Jesus proibiu-lhes severamente
que contassem isso a alguém. 22E
acrescentou: “O Filho do homem
deve sofrer muito, ser rejeitado
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser
morto e ressuscitar no terceiro
dia”. 23Depois Jesus disse a todos:
“Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada
dia, e siga-me. 24Pois quem quiser
salvar a sua vida, vai perdê-la; e
quem perder a sua vida por causa
de mim, esse a salvará”.
- 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.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, roguemos a
Deus Pai, pedindo com fervor:

T. Ajudai-nos a compreender a
sabedoria da Cruz.

1. Deus Pai, iluminai a Igreja no
seguimento de Cristo.
2. Auxiliai os cristãos a carregarem a cruz com fé.
3. Alimentai em nossas famílias o
diálogo e a responsabilidade.
4. Fazei-nos mais austeros e comprometidos com a justiça do amor.
5. Despertai em nós a consciência
para o cuidado com o meio ambiente.
6. Inspirai-nos ações eficazes de
solidariedade com os que vivem
nas ruas.
7. Sensibilizai-nos para a dura realidade dos migrantes em nosso País.
(Outras preces 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 por tuas
mãos este sacrifício, para glória
de seu Nome, para nosso bem e
de toda a Santa Igreja.
P. Acolhei, ó Deus, este sacrifício
de reconciliação e louvor, e fazei
que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração
que vos agrade. 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.

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
Francisco 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 pe-

cador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também
é nosso.
CP ou CC. 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. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:

T. Pai nosso ...

P. Livrai-nos de todos os males...

T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes
aos vossos Apóstolos:

T. Amém.

P. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.

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 ...

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 34(33)
(CD XI - Fx 10)

“Quem quer me seguir, que
ele tome sua cruz, se negue e
me siga, quem diz é Jesus...
Quem perde sua vida por causa de mim, irá encontrar uma
vida sem fim!
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 meus 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): Renovados
pelo Corpo e Sangue do vosso
Filho, nós vos pedimos, ó Deus,
que possamos receber um dia,
resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos
celebrando. Por Cristo, nosso
Senhor.

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
22. CANTO FINAL (VC 637 - CO 1425)

1. Quando o dia da paz renascer, *
quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar! * Quando o
povo nas ruas sorrir, * e a roseira
de novo florir, * eu vou cantar!
2. Quando as cercas caírem no
chão, * quando as mesas se encherem de pão, * eu vou cantar!
* Quando os muros que cercam
os jardins, * destruídos então os
jasmins, * vão perfumar.
Vai ser tão bonito se ouvir a
canção, * cantada de novo. *
No olhar do homem a certeza
do irmão: * reinado do povo.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

3. Quando as armas da destruição,
* destruídas em cada nação, eu
vou sonhar! * E o decreto que
encerra a opressão, * assinado
só no coração, * vai triunfar!
4. Quando a voz da verdade se ouvir, * será, enfim, tempo novo
*de eterna justiça, * sem mais
ódio, sem sangue ou cobiça: *
vai ser assim!

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

Próximo domingo,
solenidade de
São Pedro e São Paulo,
É DIA DO PAPA.
Por isso, os católicos são
chamados contribuir com
o “Óbolo de São Pedro”,
que é a ajuda de toda a
Igreja Católica em favor da
evangelização dos povos.

T. Amém.

Ano da Fé

Creio no Espírito Santo, Senhor
que dá a vida,/ que procede do
Pai e do Filho,/ e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado,/
Ele, que falou pelos profetas.
O Espírito Santo, terceira Pessoa
da Santíssima Trindade, é apresentado com quatro categorias
teológicas: a) é o Doador da vida;
b) procede do Pai e do Filho; c)
tem a mesma igualdade substancial do Pai e do Filho; d) é a inspiração que fala pelos profetas.
DOADOR DA VIDA; Considerando
que a vida é o movimento íntimo
e profundo do ser, o Espírito Santo, que, conforme Agostinho, é o
amor que une o Pai e o Filho, é
quem nos dá acesso, por meio de
Jesus, à intimidade de Deus Pai,
onde encontramos a plenitude da
vida; PROCEDE DO PAI E DO FILHO:
É o Espírito do Pai e o Espírito do
Filho, ao mesmo tempo. Por isso,
sua procedência vem do Pai e do
Filho; TEM A MESMA IGUALDADE
SUBSTANCIAL DO PAI E DO FILHO,
pois com o Pai e o Filho é adorado
e glorificado. Embora a terceira
Pessoa da Santíssima Trindade
não seja objeto de culto, pois sua
única pretensão é levar a humanidade a conhecer, amar e se entregar a Jesus, para que, por meio
dele, chegue à adoração e culto
pleno ao Pai, quando adoramos o
Pai e o Filho, o Espírito Santo é
igualmente adorado; É A INSPIRAÇÃO QUE FALA PELOS PROFETAS:
Nesta perspectiva se encaixa toda
a Bíblia, cuja missão e apontar o
Messias anunciado no Antigo Testamento e apresentado no Novo
Testamento na pessoa de Jesus. O
Espírito é, portanto, a inspiração
dos profetas do passado, do presente e do futuro.
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