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RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(Sl 17, 19-20 | M.: Pe. José Weber, SVD)
1  

Ao Senhor eu invoquei na minha 
angústia / e elevei o meu clamor 
para o meu Deus; / o Senhor Deus 
é para mim um protetor; / o Se-
nhor me libertou, porque me ama.
1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha 
força, * minha rocha, meu refúgio e 
Salvador! / Ó meu Deus, sois o ro-
chedo que me abriga, * minha força 
e poderosa salvação.
2. Invocarei o meu Senhor: a ele a 
glória! * e dos meus perseguido-
res serei salvo! / De seu Templo ele 
escutou a minha voz, * e chegou a 
seus ouvidos o meu grito.
3. Ó Senhor, fazeis brilhar a minha 
lâmpada; * ó meu Deus, iluminai as 
minhas trevas. / Junto convosco eu 
enfrento os inimigos, * com vossa 
ajuda eu transponho altas muralhas.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
aqui nos reunimos em torno do 
altar do Senhor para celebrar a 
Eucaristia, memorial da mor-
te e ressurreição de Cristo. Esse 
memorial já é uma antecipação 
de nossa vitória sobre a mor-
te. Como é bom agradecermos 
ao Senhor! Como é bom cantar 
louvores ao Senhor, nosso Deus! 
Com o coração cheio de gratidão 
a Deus, apresentemos a Ele nos-
sas vidas e, confiantes, espere-
mos a nossa redenção.

ATO PENITENCIAL3
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. Reco-
nheçamo-nos necessitados da mi-
sericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes , não para 
condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais com o pe-
cador arrependido, tende piedade 
de nós
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a 
quem muito ama, tende piedade de 
nós
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso, / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Fazei, ó Deus, 
que os acontecimentos deste mun-
do decorram na paz que desejais, e 
vossa igreja vos possa servir, alegre 
e tranquila. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo vosso Filho, na unidade do 
Espirito Santo.
T. Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. A Palavra do Senhor  é pro-
va de seu amor e de sua fidelidade. 
Nessa Palavra podemos confiar, nos 
apoiar e buscar viver seus preceitos. 
Acolhamos o que o Senhor irá nos 
dizer.

PRIMEIRA LEITURA
(Eclo 27, 5-8)

6
Leitura do Livro do Eclesiástico. 
5Quando a gente sacode a peneira, 
ficam nela só os refugos; assim os 
defeitos de um homem aparecem 
no seu falar. 6Como o forno prova os 
vasos do oleiro, assim o homem é 
provado em sua conversa. 7O fruto 

8º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

LT.  3 | Nº 18 | 27/02/2022ANO 46 | C | VERDE



2

revela como foi cultivada a árvore; 
assim, a palavra mostra o coração 
do homem. 8Não elogies a nin-
guém, antes de ouvi-lo falar: pois é 
no falar que o homem se revela.  - 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

SALMO 91(92) 7
Como é bom agradecermos, /  
agradecermos ao Senhor!
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 justo crescerá como a palmei-
ra, * florirá igual ao cedro que há 
no Líbano; na casa do Senhor es-
tão plantados, * nos átrios de meu 
Deus florescerão.
3. Mesmo no tempo da velhice da-
rão frutos, * cheios de seiva e de fo-
lhas verdejantes; / e dirão: "É justo 
mesmo o Senhor Deus; * meu Ro-
chedo não existe nele o mal!"

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 15,54-58)

8
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios . Irmãos, 
54quando este ser corruptível esti-
ver vestido de incorruptibilidade e 
este ser mortal estiver vestido de 
imortalidade, então estará cumpri-
da a palavra da Escritura: “A  morte 
foi tragada pela vitória. 55Ó morte, 
onde está a tua vitória? Onde está 
o teu aguilhão? 56O aguilhão da 
morte é o pecado, e a força do pe-
cado é a Lei. 57Graças sejam dadas a 
Deus que nos dá a vitória pelo Se-
nhor nosso, Jesus Cristo. 58Portanto, 
meus amados irmãos, sede firmes e 
inabaláveis, empenhando-vos cada 
vez mais na obra do Senhor, certos 
de que vossas fadigas não são em 
vão, no Senhor. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus!

(Fl 2,15d.16a)
ACLAMAÇÃO9

Aleluia, aleluia, aleluia.
Como astros no mundo vocês res-
plandeçam, / mensagem de vida ao 
mundo anunciem, / da vida a Pala-
vra ao mundo proclamem, / Quais 
astros luzentes no mundo rebri-
lhem.

EVANGELHO
(Lc 6, 39-45)

10

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor!
P. Naquele tempo, 39Jesus contou 
uma parábola aos discípulos: “Pode 
um cego guiar outro cego? Não cai-
rão os dois num buraco? 40Um discí-
pulo não é maior do que o mestre; 
todo discípulo bem formado será 
como o mestre. 41Por que vês tu o 
cisco no olho do teu irmão, e não 
percebes a trave que há no teu pró-
prio olho? 42Como podes dizer a teu 
irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco 
do teu olho, quando tu não vês a 
trave no teu próprio olho? Hipócri-
ta! Tira primeiro a trave do teu olho, 
e então poderás enxergar bem para 
tirar o cisco do olho do teu irmão. 
43Não existe árvore boa que dê fru-
tos ruins, nem árvore ruim que dê 
frutos bons. 44Toda árvore é reco-
nhecida pelos seus frutos. Não se 
colhem figos de espinheiros, nem 
uvas de plantas espinhosas. 45O ho-
mem bom tira coisas boas do bom 
tesouro do seu coração. Mas o ho-
mem mau tira coisas más do seu 
mau tesouro, pois sua boca fala do 
que o coração está cheio”. - Palavra 
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor! 

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
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; / nas-
ceu da Virgem Maria; / padeceu 
sob Pôncio Pilatos, / foi crucifica-
do, 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 san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, rezemos ao Pai, 
que em Cristo nos ofereceu o cami-
nho de salvação.
1. Senhor, Vós nos ensinastes que é 
no falar e em nossas conversas que 
nos revelamos; dai-nos a prudência 
de cultivar em nossos lábios pala-
vras boas e que consolem quem de 
nós se aproxima.
T. Senhor, escutai a nossa prece!
2. Senhor, Vós nos convidais a per-
manecer firmes e inabaláveis em 
vossa obra; concedei-nos jamais 
desanimar em nossa missão de 
evangelizar.
3. Senhor, Vós nos ensinastes que 
um discípulo não é maior que o 
mestre; conservai em nós a humil-
dade no serviço uns dos outros.
4. Senhor, Vós nos dissestes: “toda 
árvore é reconhecida pelos frutos”; 
concedei-nos testemunhar em nos-
sa Cidade o amor que de Vós rece-
bemos. 

(Outras preces da Comunidade)
P. Senhor, que vossa palavra de 
verdade seja luz para nossas cons-
ciências e força para nossa vontade, 
a fim de que possamos realizar na 
vida aquilo que nos pedis. Por Cris-
to nosso Senhor.
T. Amém!

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14
(L. e M.: Pe. José Weber)

Bendito seja o nome do Senhor /
agora e sempre e por toda a eter-
nidade! 
1. Pelo pão que de sua bondade re-
cebemos, / fruto da terra e do nos-
so trabalho! 
2. Pelo vinho que de seu amor nós 
recebemos, fruto da videira e do 
nosso trabalho! 
3. Pelo alimento corporal que às 
criaturas Ele dá, / o pão de cada dia 
que sustenta nosso corpo! 
4. Pelo alimento espiritual que a 
seus filhos Ele dá, / sua Palavra e 
seu Corpo que sustentam nossa 
alma! 
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5. Bendizei ao Senhor, seus fi-
lhos todos, / bendizei o nome do  
Senhor! 
6. Desde o nascer até o pôr do sol, /  
bendito seja o nome do Senhor!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que nos dais o que ofere-
cemos, e aceitais nossa oferta como 
um gesto de amor, fazei que os vos-
sos dons, nossa única riqueza, fruti-
fiquem para nós em prêmio eterno. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém!

 (MR, p. 871)

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII 
SOBRE RECONCILIAÇÃO II

16

P. Nós vos agradecemos, Deus Pai, 
todo-poderoso, e por causa de vos-
sa ação no mundo vos louvamos 
pelo Senhor Jesus. No meio da hu-
manidade, dividida em contínua 
discórdia, sabemos por experiência 
que sempre levais as pessoas a pro-
curar a reconciliação. Vosso Espírito 
Santo mova 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!
P. Sim, ó Pai, porque é obra vossa 
que a busca da paz vença os confli-
tos, que o perdão supere o ódio, e 
a vingança dê lugar à reconciliação. 
Por tudo de bom que fazeis, Deus 
de misericórdia, não podemos dei-
xar de vos louvar e agradecer. Uni-
dos ao coro dos reconciliados can-
tamos (dizemos) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Deus de amor e de poder, louva-
do sois em vosso Filho Jesus Cris-
to, 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!
P. Deus, nosso Pai, quando vos 
abandonamos, vós nos reconduzis-
tes por vosso Filho, entregando-o à 
morte para que voltássemos a vós 
e nos amássemos uns aos outros. 
Por isso, celebramos a reconcilia-

ção que vosso Filho nos mereceu. 
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, pronun-
ciou 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 vos-
sa misericórdia, o deu a seus discí-
pulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Ó Deus, Pai de misericórdia, vos-
so Filho nos deixou esta prova de 
amor. Celebrando a sua morte e 
ressurreição, nós vos damos aquilo 
que nos destes: o sacrifício da per-
feita reconciliação.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
P. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-
-nos também com vosso Filho e, 
nesta ceia, dai-nos o mesmo Espíri-
to, de reconciliação e de paz.
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
P. Ele nos conserve em comunhão 
com o Papa Francisco, e nosso bis-
po Odilo, seus bispos auxiliares, 
com todos os bispos e o povo que 
conquistastes. Fazei de vossa Igreja 
sinal da unidade entre os seres hu-
manos e instrumento da vossa paz. 
T. Glória e louvor ao Pai, que em 
Cristo nos reconciliou!
P. 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 vos-
sa 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!
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 COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO1718

A boa árvore não pode dar maus 
frutos; / e a má árvore não pode 
dar bons frutos!
1. Feliz é todo aquele que não anda *  
conforme os conselhos dos perver-
sos; / que não entra no caminho 
dos malvados, * nem junto aos 
zombadores vai sentar-se;
2. Mas encontra seu prazer na lei de 
Deus * e a medita, dia e noite, sem 
cessar. / Eis que ele é semelhante a 
uma árvore * que à beira da torren-
te está plantada.
3. Ela sempre dá seus frutos a seu 
tempo, * e jamais as suas folhas vão 
murchar. / mas bem outra é a sorte 
dos perversos; * ao contrário, são 
iguais à palha seca.
4. Por isso os ímpios não resistem 
no juízo * nem os perversos, na as-
sembléia dos fiéis. / Pois Deus vigia 
o caminho dos eleitos, * mas a es-
trada dos malvados leva à morte.
5. Demos glória a Deus Pai onipo-
tente / e a seu Filho, Jesus Cristo, 
Senhor nosso, † e ao Espírito que 
habita em nosso peito, * pelos sé-
culos dos séculos. Amém.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: (silêncio) Tendo rece-
bido o pão que nos salva, nós vos 
pedimos, ó Deus, que este sacra-
mento, alimentando-nos na terra, 
nos faça participar da vida eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém!

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

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 
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arquidiocesano de São Paulo. / 
Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo 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 Pa-
droeiros de nossas Comunidades, /  
sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL21

RITOS FINAIS

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

22

Povo de Deus, / Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos / num 
só coração! / Quanta alegria! / Que 
bênção tão grande! / O Evangelho 
de Jesus anunciar
1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho /  
de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anunciar.
2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho /  
A todos os recantos / da cidade a 
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de 
missionários / Envia teu Espírito /  
e nos mostra o caminho. / Converte-
-nos agora / e renova a Tua Igreja. /  
Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.

PARÁBOLAS, COMPARAÇÕES, PROVÉRBIOS
Jesus atraía muitas pessoas por-
que falava a partir daquilo que o 
povo já tinha certa familiaridade. 
Fazia comparações com o jeito 
como os agricultores faziam suas 
plantações, com situações roti-
neiras que aconteciam nas cozi-
nhas onde as mulheres manipula-
vam os alimentos, com a natureza 
quando soprava o vento... Da sa-
bedoria popular, dos provérbios 
do povo brotava inspiração para 
falar do Reino. 
Gosto muito de um provérbio 
africano que diz “gente simples, 
fazendo coisas pequenas, em lu-
gares poucos conhecidos, conse-
gue mudanças extraordinários”. 
Não fala de Deus, mas lembra o 
fermento na massa, a semente de 
mostarda, o sal na comida, a pe-
quena Belém, os desconhecidos 
José e Maria. Quanta coisa extra-
ordinária que brotou daquilo que 
parecia insignificante. Podemos 
até pensar na força das pequenas 
comunidades eclesiais missioná-
rias.
O livro do Eclesiástico é um “livro 
de resistência capaz de reavivar 
a memória histórica de um povo, 
desmascarando a linguagem e 
ideologia dos opressores” (José 
Bortolini). Para tanto, recolhe os 
saberes do povo que são extre-
mamente reveladores. Do povo 
da roça se refere à peneira e à 
árvore: “quando a gente sacode a 
peneira, ficam nela só os refugos”; 
“o fruto revela como a árvore foi 
cultivada”. Da realidade urbana o 
artesão: “o forno prova o vaso do 
oleiro”. E conclui: “Não elogies a 
ninguém antes de ouvi-lo falar: 
pois é no falar que o homem reve-
la”. É uma crítica à linguagem de 
tapeação empregada pelos que 
se impunham com um discurso 
agradável e promessas enganado-
ras. A gente costuma dizer que as 
aparências enganam. O importan-

te é ir peneirando para ver se não 
ficam só os refugos, observar se 
como uma árvore, produzem fru-
tos azedos ou se como um vaso, 
estouram quando cobrados com 
mais firmeza. Tenhamos a certe-
za de que “o tempo da crueldade 
passará, o tempo dos homens mí-
nimos, passará”.     
“Pode um cego guiar outro cego? 
Primeiro tira a trave que está no 
teu olho para depois tirar o cisco 
do olho do teu irmão”. Com pala-
vras e textos de fácil compreensão 
Jesus alerta seus discípulos que 
queriam ser orientadores de ou-
tras pessoas, mas estavam cheios 
de defeitos, querendo corrigir, 
sendo até mesmo duros com os 
outros, mas maleáveis com seus 
próprios defeitos. São como ár-
vores frutíferas que estão cheias 
de folhas, mas não passam disso, 
fruto que é bom não se encontra, 
ou pior, produzem espinhos que 
machucam e repelem as pessoas. 
Jesus fala que são hipócritas, pes-
soas que continuamente estão 
a encontrar defeitos nos outros, 
mas nunca se perguntam se aqui-
lo que detestam nos outros não 
se encontram, em medida ainda 
maior, neles mesmas. 
Jesus diz que é preciso cuidar do 
coração, “recipiente” onde se 
guardam os “tesouros” que pos-
suímos, porque a boca fala do 
que o coração está cheio, e se não 
tiver cheio de coisas boas “o peixe 
vai morrer pela boca”. Na próxima 
semana vamos começar a quares-
ma, tempo forte de conversão. 
Daremos início à Campanha da 
Fraternidade que vai nos dizer 
que é preciso “falar com sabedo-
ria, ensinar com amor”. Vivamos 
intensamente este tempo novo 
que está chegando.  

Dom José Benedito Cardoso 
Bispo Auxiliar de São Paulo

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus
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29 histórias bíblicas narradas em linguagem simples e ilustradas com 
dinamismo e muitas cores, que despertam o interesse e motivam os 
pequenos leitores a conhecer mais sobre Deus e sua Palavra.
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