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P. Que a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Anim. Estamos reunidos para ce-
lebrar o amor de Deus e viver de 
acordo com sua vontade. Que nos-
sos corações se entreguem a esse 
amor que dá alegria e coragem 
para transformarmos nossa exis-
tência. 

3. ATO PENITENCIAL

P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, também nós somos con-
vidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, 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 com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados 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 

Ritos iniciais

céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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): Deus eter-
no e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a ca-
ridade e dai-nos amar o que or-
denais para conseguirmos o que 
prometeis. Por N.S.J.C.
T. Amém.

1. ABERTURA Sl 129(130) (Fx 14)

Exulte de alegria quem busca 
a Deus, quem busca a Deus, 
quem busca a Deus, sua face 
é tudo o que eu queria!

1. Que se abram teus ouvidos ao 
clamor dos meus pedidos! Se dos 
erros vais lembrar, quem, Senhor, 
vai aguentar? Porque há em ti 
perdão, todos te respeitarão!

2. No Senhor minh’alma espera; 
eu confio em sua palavra. O 
vigia espera o sol, eu espero o 
meu Senhor. Seu amor, sua pie-
dade nos libertam da maldade!

3. Ao bondoso Pai cantemos, a Je-
sus nos confiemos! No Espírito 
cantemos, uns aos outros conso-
lemos. Ao Deus vivo celebremos 
e um louvor, contritos, demos!

2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

LituRgia da PaLavRa

POVO DE DEUS 
em São Paulo

Anim. Ouçamos a Palavra de 
Deus, para vivermos no Amor e 
transformar o mundo.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 22,20-26)

Leitura do Livro do Êxodo 
Assim diz o Senhor: 20”Não opri-
mas nem maltrates o estrangeiro, 
pois vós fostes estrangeiros na 
terra do Egito. 21Não façais mal 
algum à viúva nem ao órfão. 22Se 
os maltratardes, gritarão por mim 
e eu ouvirei o seu clamor. 23Minha 
cólera, então, se inflamará e eu vos 
matarei à espada; vossas mulheres 
ficarão viúvas e órfãos os vossos 
filhos. 24Se emprestares dinheiro a 
alguém do meu povo, a um pobre 
que vive ao teu lado, não sejas um 
usurário, dele cobrando juros. 25Se 
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está por vir. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Fx11)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Ale-
luia. (bis)
Se alguém me ama guardará, 
minha Palavra, e o meu Pai o 
amará e a ele nós viremos.(bis)

10. EVANGELHO (Mt 22,34-40)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 34os fariseus 
ouviram dizer que Jesus tinha 
feito calar os saduceus. Então 
eles se reuniram em grupo, 35e 
um deles perguntou a Jesus, para 
experimentá-lo: 36“Mestre, qual 
é o maior mandamento da Lei?” 

37Jesus respondeu: “‘Amarás o 
Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento!’ 38Esse 
é o maior e o primeiro manda-
mento. 39O segundo é semelhante 
a esse: ‘Amarás ao teu próximo 
como a ti mesmo’. 40Toda a lei e 
os profetas dependem desses dois 
mandamentos.
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-po-
deroso / T. criador do céu e da 
terra,/ e em Jesus Cristo seu úni-
co Filho, nosso Senhor, / que foi 
concebido pelo poder do Espíri-
to Santo; /nasceu da Virgem Ma-
ria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepulta-
do. / Desceu à mansão dos mor-
tos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos san-
tos; / na remissão dos pecados; 
/ na ressurreição da carne; / na 
vida eterna.
Amém.

tomares como penhor o manto do 
teu próximo, deverás devolvê-lo 
antes do pôr-do-sol. 26Pois é a úni-
ca veste que tem para o seu corpo, 
e coberta que ele tem para dormir. 
Se clamar por mim, eu o ouvirei, 
porque sou misericordioso.” 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 17(18)
(HL3, p. 147 - Fx10)

Eu vos amo, ó Senhor, sois mi-
nha força e salvação!

1. Eu vos amo, ó Senhor! sois mi-
nha força, * minha rocha, meu 
refúgio e Salvador! * Ó meu 
Deus, sois o rochedo que me 
abriga, minha força e poderosa 
salvação.

2. Ó meu Deus, sois o rochedo que 
me abriga, * sois meu escudo e 
proteção; em vós espero! * In-
vocarei o meu Senhor; a ele a 
glória! * E dos meus persegui-
dores serei salvo!

3. Viva o Senhor! Bendito seja o 
meu rochedo! * E louvado seja 
Deus, meu Salvador! * Conce-
deis ao vosso rei grandes vitó-
rias * e mostrais misericórdia ao 
vosso Ungido!

8. SEGUNDA LEITURA (1Ts 1,5c-10)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos, 5sabeis de que manei-
ra procedemos entre vós, para o 
vosso bem. 6E vós vos tornastes 
imitadores nossos, e do Senhor, 
acolhendo a Palavra com a alegria 
do Espírito Santo, apesar de tantas 
tribulações. 7Assim vos tornastes 
modelo para todos os fiéis da Ma-
cedônia e da Acaia. 8Com efeito, a 
partir de vós, a Palavra do Senhor 
não se divulgou apenas na Mace-
dônia e na Acaia, mas a vossa fé 
em Deus propagou-se por toda par-
te. Assim, nós já nem precisamos 
de falar, 9pois as pessoas mesmas 
contam como vós nos acolhestes 
e como vos convertestes, abando-
nando os falsos deuses, para servir 
ao Deus vivo e verdadeiro, 10espe-
rando dos céus o seu Filho, a quem 
ele ressuscitou dentre os mortos: 
Jesus, que nos livra do castigo que 

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(Fx 12)

1. Bendito seja Deus Pai, do univer-
so criador, pelo pão que nós rece-
bemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz 
a terra produzir. O trabalho 
multiplica os dons que nós va-
mos repartir.

2. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso o criador, pelo vinho que 
nós recebemos, foi de graça e 
com amor.

3. E nós participamos da constru-
ção do mundo novo com Deus, 
que jamais despreza nossa 
imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos...
P. Olhai, ó Deus, com bonda-
de, as oferendas que colocamos 
diante de vós, e seja para vossa 
glória a celebração que realiza-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 

(Prefácio dos Domingos Tempo Comum, V)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Na certeza de que Deus Pai nos 
ama, roguemos que nos ajude a vi-
ver no amor, para que transforme-
mos o mundo num reino de justiça 
e paz. Rezemos: 
T. Enviai, Senhor, operários para a 
Messe!
1. Pai Santo, iluminai a Igreja, 
para que possa anunciar o amor de 
Deus a todos os povos. 
2. Fortalecei os cristãos em sua mis-
são de serem sal e luz do mundo. 
3. Renovai as forças dos que lutam 
por um mundo melhor e mais justo. 
4. Transformai nossas comunida-
des eclesiais em células de frater-
nidade. 

(outras preces comunitárias)
P. Tudo Isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor: 
T. Amém.

LituRgia EucaRística
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T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a 
memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua glo-
riosa ressurreição e da sua ascen-
são ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferece-
mos em ação de graças este sacri-
fício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacri-
fício que nos reconcilia convosco 
e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso 
Filho, sejamos repletos do Espíri-
to Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma ofe-
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apósto-
los e Mártires, São Paulo, patrono 
da nossa Arquidiocese, N. e todos 
os santos, que não cessam de inter-
ceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vos-
so reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
e nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre em todo lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso. Vós criastes o universo 
e dispusestes os dias e as estações. 
Formastes o homem e a mulher à 
vossa imagem, e a eles submetes-
tes toda criação. Libertastes os fiéis 
do pecado e lhes destes o poder de 
vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. 
Unidos à multidão dos anjos e dos 
santos, proclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, 
ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 
Espírito Santo, dais vida e santida-
de a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e V o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou ce-
lebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!

Rito da comunhão

17. RITO DA COMUNHÃO

P. Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor nos ensinou: 
T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome; ve-
nha a nós o vosso Reino, seja feita 
a vossa vontade assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofen-
dido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.
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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos 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 dei-
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai-
-lhe, 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 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, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro de 
Deus que tirais o pecado do mun-
do, 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).

nós saciar-nos eternamente da vos-
sa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.
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Aproveite a oportunidade de fazer graduação em Teologia 

na PUC-SP, de manhã ou à noite: Inscrições para o 
vestibular até 18 de novembro de 2014. A prova será 

no dia 07 de dezembro. Consulte: vestibular.pucsp.br

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA:
Tempo comum III 

22. CANTO FINAL (CO Nº629)

1. O Senhor me chamou a traba-
lhar, a messe é grande a ceifar, 
a ceifar; o Senhor me chamou. 
Senhor, aqui estou.

Ritos Finais
18. CANTO DE COMUNHÃO (Fx 13)

Teu Deus e Senhor amarás, 
de todo esse teu coração, com 
tudo o que é tua vida, com 
toda tua compreensão! (bis)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, 
em achar um abrigo no Senhor.

2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, 
pois, me veio trazendo pela mão.

3. Vosso plano de amor me vai 
guiando, para chegar, finalmen-
te, em vossa glória.

4. Quem se afasta de vós, nada 
consegue, quem se alegra sem 
vós, não é feliz.

5. Vou cantar a bondade do Senhor 
pelas ruas e praças da cidade.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
os vossos sacramentos produzam 
em nós o que significam, a fim de 
que um dia entremos em plena 
posse do mistério que agora cele-
bramos. 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./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

LEITURAS DA SEMANA DE 27 DE OUTUBRO A 1 DE NOvEMBRO DE  2014
Músicas: CD  LITURGIA - VII - CO Cantos e Orações • Hinário Litúrgico III CNBB-Cantando Salmos e Aclamações

l 2ª-: Ef 4,32 – 5,8; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/. cf. Ef 5,1); Lc 13,10-17 l 3ª-: Ef 2, 19-22; Sl 18(19), 2-3. 4-5 (R/. 5a); 
Lc 6, 12-19 l 4ª-: Ef 6, 1-9; Sl 144(145), 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R/. 13c); Lc 13, 22-30 l 5ª-: Ef 6, 10-20; 
Sl 143(144), 1. 2. 9-10 (R/. 1a); Lc 13, 31-35 l 6ª-: Fl 1, 1-11; Sl 110(111), 1-2. 3-4. 5-6 (R/. 2a); Lc 14, 1-6/ 
l Sab. l TODOS OS SANTOS Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23 (24), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6); 1Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a 
(Bem-aventuranças) 

Vai trabalhar pelo mundo afo-
ra. Eu estarei até o fim conti-
go. Está na hora, o Senhor me 
chamou, Senhor, aqui estou!

2. Dom de amor é a vida entregar, 
falou Jesus e assim o fez. Dom 
de amor é a vida entregar. Che-
gou a minha vez.

3. Todo o bem que na terra alguém 
fizer, Jesus no céu vai premiar. 
Cem por um já na terra Ele vai 
dar. No céu vai premiar.
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O Novo Ano Litúrgico se aproxima, 
trazendo com ele um NOVO FOLHETO.

l Novo Layout.
l  textos mais espacejados

 para melhor leitura. 
l Papel mais claro.

Faça já sua assinatura 
e participe das 

celebrações  em unidade  
com toda a Arquidiocese. 

Todos rezando juntos 
pelas mesmas intenções.  

Ligue: 3660-3724 
3660-3718


