ANO 42 | B | VERDE

27º DOMINGO DO
TEMPO COMUM

SÍNODO DOS BISPOS
“Juventude, fé e
discernimento vocacional

RITOS INICIAIS
1 CANTO DE ABERTURA

Sl 124(125) (CD Liturgia VII, fx 9 / HL3 p 127)

Senhor, em tuas mãos / a nossa
vida, a nossa lida, / a ti ninguém
resiste! / Ó Deus do universo, / o
céu e a terra tu os fizeste / e tudo
quanto existe.
1. Quem confia no Senhor, é qual
monte de Sião: não tem medo, não
se abala, está bem firme no seu
chão.
2. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém. O Senhor cerca seu povo,
para não temer ninguém.
3. A mão dura dos malvados não
esmague as criaturas, para os justos não mancharem suas mãos em
aventuras.
4. Venha a paz para o teu povo, o
teu povo de Israel. Venha a paz para
o teu povo, pois tu és um Deus fiel.
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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.
P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, somos a família de Deus reunida
para bendizer ao Pai, por Jesus,
nosso irmão, na força e no poder
do Espírito. Nossa relação com
Deus está estabelecida por uma
aliança de amor que Ele celebrou
com nossos antepassados e que
se renova cada vez que nos aproximamos desta mesa santa e celebramos a oferta que Jesus fez de
sua vida por nós. Acompanhemos
com nossas preces o início do Sínodo dos Bispos em Roma sobre
a Juventude.
3 ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, no início desta
celebração eucarística, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus
e com os irmãos e irmãs.
(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 vosso povo santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4 GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas, / 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 eterno
e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai
mais do que merecemos e pedimos,
derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa
na consciência e dando-nos mais do
que ousamos pedir. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Escutemos com atenção o
que o Senhor nos irá falar, a fim de
que sejamos iluminados por sua
Palavra e transformados por sua
força libertadora.
6 PRIMEIRA LEITURA

(Gn 2,18-24)

Os Leitura do Livro do Gênesis. ¹⁸O
Senhor Deus disse: “Não é bom
que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele”.
¹⁹Então o Senhor Deus formou da
terra todos os animais selvagens e
todas as aves do céu, e trouxe-os a
Adão para ver como os chamaria;
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todo o ser vivo teria o nome que
Adão lhe desse. ²⁰E Adão deu nome
a todos os animais domésticos, a
todas as aves do céu e a todos os
animais selvagens; mas Adão não
encontrou uma auxiliar semelhante a ele. ²¹Então o Senhor Deus fez
cair um sono profundo sobre Adão.
Quando este adormeceu, tirou-lhe
uma das costelas e fechou o lugar
com carne. ²²Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou
a mulher e conduziu-a a Adão. ²³E
Adão exclamou: “Desta vez, sim, é
osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada ‘mulher’ porque foi tirada do homem”.
²⁴Por isso, o homem deixará seu pai
e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e eles serão uma só carne. – Palavra
do Senhor.
T. Graças a Deus.
7 SALMO

127(128)

(= Fx 12 CD IX) Cantando Salmos e Aclamações p. 159

O Senhor te abençoe de Sião, /
cada dia de tua vida. (bis)
1. Feliz és tu se temes o Senhor /
e trilhas seus caminhos! / Do trabalho de tuas mãos hás de viver, /
serás feliz, tudo irá bem.
2. A tua esposa é uma videira bem
fecunda / no coração da tua casa;
/ os teus filhos são rebentos de oliveira / ao redor de tua mesa.
3. Será assim abençoado todo homem / que teme o Senhor. / O Senhor te abençoe de Sião, / cada dia
de tua vida,
4. Para que vejas prosperar Jerusalém / e os filhos dos teus filhos. / Ó
Senhor, que venha a paz a Israel, /
que venha a paz ao vosso povo.
8 SEGUNDA LEITURA

(Hb 2,9-11)

Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: ⁹Jesus, a quem Deus fez
pouco menor do que os anjos,
nós o vemos coroado de glória e
honra, por ter sofrido a morte.
Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. ¹⁰Convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas
as coisas existem, e que desejou
conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles
à consumação, por meio de sofrimentos. ¹¹Pois tanto Jesus, o Santificador, quanto os santificados,
são descendentes do mesmo ancestral; por esta razão, ele não se
envergonha de os chamar irmãos.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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9 ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Se amarmos uns aos outros, / Deus
em nós há de estar; / e o seu amor
em nós / se aperfeiçoará..
10 EVANGELHO

(Mc 10,2-16)

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, ²alguns fariseus
se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era
permitido ao homem divorciar-se
de sua mulher. ³Jesus perguntou:
“O que vos ordenou Moisés?” ⁴Os
fariseus responderam: “Moisés
permitiu escrever uma certidão de
divórcio e despedi-la”. ⁵Jesus então
disse: “Foi por causa da dureza do
vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. ⁶No entanto, desde o começo da criação,
Deus os fez homem e mulher. ⁷Por
isso, o homem deixará seu pai e sua
mãe e os dois serão uma só carne.
⁸Assim, já não são dois, mas uma só
carne. ⁹Portanto, o que Deus uniu,
o homem não separe!” ¹⁰Em casa,
os discípulos fizeram, novamente,
perguntas sobre o mesmo assunto.
¹¹Jesus respondeu: “Quem se divorciar de sua mulher e casar com
outra, cometerá adultério contra a
primeira. ¹²E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério”. ¹³Depois
disso, traziam crianças para que
Jesus as tocasse. Mas os discípulos
as repreendiam. ¹⁴Vendo isso, Jesus
se aborreceu e disse: “Deixai vir a
mim as crianças. Não as proibais,
porque o Reino de Deus é dos que
são como elas. ¹⁵Em verdade vos
digo: quem não receber o Reino de
Deus como uma criança, não entrará nele”. ¹⁶Ele abraçava as crianças
e as abençoava, impondo-lhes as
mãos. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11 HOMILIA
12 PROFISSÃO DE FÉ
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 Pôncio 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 comunhão dos santos; / na remissão
dos pecados; / na ressurreição da
carne; / na vida eterna. Amém.
13 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, como família de
Deus, elevemos ao Pai nossas preces
na certeza de que Ele, em sua generosidade, haverá de nos atender.
T. Conservai-nos no vosso amor.
1. Senhor, na origem da criação, Vós
quisestes que o homem se unisse a
sua mulher e que formassem uma
só carne; concedei a todas as famílias a graça de permanecerem unidas e àquelas que se encontram em
dificuldade, socorrei-as com a vossa
misericórdia.
2. Senhor, vossa bênção nos acompanhe todos os dias de nossas vidas; velai pelo povo brasileiro que
hoje vai às urnas escolher os que
irão nos governar.
3. Senhor, Vós acolhestes com carinho as crianças e repreendestes
os que queriam afastá-las de vós;
dai-nos sempre o espírito de acolhimento para com todas as crianças,
especialmente para com aquelas
que estão abandonadas.
4. Senhor, iniciando o mês missionário, conduzi a vossa Igreja para
sair ao encontro de todos os que
têm sede e fome de vossa Palavra
e que buscam libertação e salvação.
(outras intenções da comunidade)
P. Encerremos rezando, em comunhão com o Papa Francisco, a oração Sínodo dos Bispos que começa
hoje em Roma:
T. Senhor Jesus, / a tua Igreja a caminho do Sínodo / dirige o olhar a
todos os jovens do mundo. / Pedimos-te que, com coragem, / assumam a própria vida, / olhem para
as realidades mais bonitas e mais
profundas / e conservem sempre
um coração livre. / Acompanhados
por guias sábios e generosos, / ajuda-os a responder à chamada que
Tu diriges a cada um deles, / para
realizar o próprio projeto de vida
e alcançar a felicidade. / Mantém
aberto o seu coração aos grandes
sonhos / tornando-os atentos ao
bem dos irmãos. / Como o Discípulo amado, / também eles permaneçam ao pé da Cruz para acolher a

tua Mãe, / recebendo-a como um
dom de ti. / Sejam testemunhas
da tua Ressurreição / e saibam reconhecer-te vivo ao lado deles /
anunciando com alegria que Tu és
o Senhor. Amém.

14 APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
(CD Lit. VII, Fx 12)
1. Bendito seja Deus Pai, do universo
o criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a terra
produzir. O trabalho multiplica os
dons que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo
o criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção
do mundo novo, com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez.
15 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos,
o sacrifício que instituístes e, pelos
mistérios que celebramos em vossa
honra, completai a santificação dos
que salvastes. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação, dar-vos
graças, sempre em todo o lugar, Pai
santo, Senhor do céu e da terra, por
Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa
justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu
a vossa palavra, convidando-nos a
seguir seus passos. Ele é o caminho
que conduz para vós, a verdade que
nos liberta e a vida que nos enche
de alegria. Por vosso Filho, reunis
em uma só família os homens e as
mulheres, criados para a glória de
vosso nome, redimidos pelo sangue
de sua cruz e marcados com o selo
de vosso Espírito. Por essa razão,
agora e sempre, nós nos unimos à
multidão dos Anjos e dos Santos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e digno 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 Escrituras
e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem 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 discípulos, 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, 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.
Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice,
anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa
vinda!
CC. 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.
CC. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei
que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo Corpo
e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Pela participação neste mistério,
ó Pai todo-poderoso, santificai-nos
pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de
vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso
Papa Francisco, o nosso bispo Odilo,
com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só
corpo!
2C. Fazei que todos os membros

da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se, de verdade, no serviço
do Evangelho. Tornai-nos abertos
e disponíveis para todos, para que
possamos partilhar as dores e as
angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do
vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
3C. 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 conhecestes: acolhei-os na luz da vossa
face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os
Apóstolos e Mártires, São Paulo
Patrono da nossa Arquidiocese, e
todos os Santos, vos louvaremos
e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.
17 RITO DA COMUNHÃO
18
17 CANTO DE COMUNHÃO

Sl 112(113) (= FX 13 CD IX)

Quem o Reino de Deus não acolhe,
/ como o faz pequenina criança, /
nunca mais vai entrar neste Reino,
/ diz Jesus, não verá esta herança!
1. Louvai, ó servos do Senhor, louvai, / ao nome santo do Senhor cantai! / Agora e para sempre é celebrado, / desde o nascer ao pôr do
sol louvado.
2. Acima das nações domina Deus,
/ sua glória é maior que nos altos
céus. / Ninguém igual a Deus, que
das alturas / se inclina para olhar as
criaturas.
3. Do chão levanta o fraco humilhado / e tira da miséria o rejeitado. /
Faz deles com os grandes uma família, / da estéril, mãe feliz de filhos.
4. Louvado seja o Pai, Deus criador,
/ louvado seja o Filho Redentor! /
Louvado seja o Espírito de Amor /
três vezes santo, Altíssimo Senhor!
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19 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Possamos, ó
Deus onipotente, saciar-nos do pão
celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
20 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO
T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio
/ na realização do primeiro Sínodo arquidiocesano de São Paulo.
/ Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo 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 Padroeiros de nossas Comunidades,
/ sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!

RITOS FINAIS
21 BÊNÇÃO E DESPEDIDA
22 CANTO FINAL
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor,
/ ao teu chamado de amor responder. / Na alegria te quero servir / e
anunciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando
teu Amor, / pois disponível estou /
para servir-te, Senhor! (bis)
2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela
se apoia o meu caminhar. / Se estás
a meu lado, Senhor, / o que, então,
poderia eu temer?

TEM INÍCIO O SÍNODO
SOBRE A JUVENTUDE
Em Roma, começa hoje a assembleia do Sínodo dos Bispos
sobre o tema – “juventude, fé e
discernimento vocacional”. Durante três semanas, cerca de 230
bispos do mundo inteiro, além
de convidados diversos, jovens e
peritos, estarão reunidos com o
Papa Francisco para refletir sobre
a situação da juventude na atualidade e, sobretudo, a relação
da Igreja com os jovens e, destes, com a Igreja. A reflexão está
numa linha de continuidade com
as assembleias precedentes do
Sínodo, que enfocaram a evangelização e a missão da Igreja.
O tema enfoca “a fé e o discernimento vocacional” dos jovens
e o Papa convida a refletir sobre
a evangelização da juventude, a
transmissão da fé às novas gerações e a participação dos jovens
na vida e na missão da Igreja. É
uma preocupação fundamental,
que diz respeito ao bem dos próprios jovens, mas também ao futuro da Igreja e da sociedade. Se
os jovens forem interessados e
envolvidos na Igreja no presente,
o futuro da Igreja estará assegurado. Mas se isso não acontecer,
se os jovens nem mais são batizados, se a maioria deles não foi
iniciada na fé e na vida cristã e
eclesial, então temos motivos
para nos preocuparmos!
A questão vocacional interessa especialmente a cada jovem,
pois trata-se do rumo a dar à própria vida, do lugar e da missão de
cada um na comunidade humana
e também na comunidade eclesial. A vida é um dom precioso, a
ser vivida como dom para os ou-

tros, quer no casamento e na família, quer no serviço ao próximo
nas muitas maneiras como isso
pode acontecer, quer ainda na vivência da profissão e responsabilidades sociais ou religiosas. Cada
jovem vive a fase da busca e do
discernimento sobre o modo de
viver a vida de maneira melhor e
mais proveitosa para si e para os
demais. E eles precisam de ajuda
para escolherem bem e segundo
a vontade de Deus.
A reflexão sobre a vocação também faz parte da iniciação cristã
dos nossos adolescentes e jovens. A Igreja chama os jovens
a seguirem Cristo na vocação sacerdotal, religiosa, missionária e
nas muitas formas de viver a vocação como leigos na Igreja. Cada
pessoa batizada tem sua parte na
vida e na missão da Igreja e precisa assumir a vocação com alegria
e generosidade.
Tenho a esperança que as reflexões da assembleia do Sínodo,
que está iniciando em Roma,
sobretudo a palavra do Papa na
Exortação Apostólica pós-sinodal, que virá depois, ajudarão a
Igreja a se renovar neste momento de forte crise vocacional em
muitos países, inclusive no Brasil.
Durante as próximas três semanas do sínodo em Roma, rezemos
com fé e fervor pelos bons frutos
dessa importante assembleia sinodal. Nossa Senhora Aparecida
interceda pela Igreja no Brasil e
por todo o povo brasileiro.
Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo
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