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RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(L.: Sl 105 | M.: Delphim Rezende Porto e  
Pe. José Weber, SVD)

1

Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, /  
e do meio das nações nos congre-
gai, / para ao vosso santo nome 
agradecer / e para termos nossa 
glória em vos louvar!
1. Felizes os que guardam seus pre-
ceitos * e praticam a justiça em todo 
o tempo! / Lembrai-vos, ó Senhor, 
de mim, lembrai-vos, * pelo amor 
que demonstrais ao vosso povo!
2. O Senhor tinha piedade do seu 
povo, * quando ouvia o seu grito 
na aflição. / Lembrou-se então da 
Aliança em seu favor * e no seu 
imenso amor se comoveu.
3. Visitai-me com a vossa salvação, *  
para que eu veja o bem-estar do 
vosso povo, / e exulte na alegria 
dos eleitos, * e me glorie com os 
que são a vossa herança.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo.
T. Amém.
P. O Senhor, que encaminha os nos-
sos corações para o amor de Deus 
e a constância de Cristo, esteja con-
vosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, 
aqui estamos reunidos para nos-
so encontro com o Senhor nosso 
Deus no dia a Ele dedicado. É 
sempre o Pai que nos reúne para 
louvar e bendizer seu amor que 
se renova na entrega que seu Fi-
lho Jesus faz de sua vida, na for-
ça e no poder do Espírito Santo. 
Queremos ser fiéis a Ele, cumprir 
seus preceitos e recebermos o 
prêmio das Bem Aventuranças. 
Que nosso louvor se transforme 
em doação de vida em favor de 
nossos irmãos e irmãs.  

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, no desejo sincero 
de conversão e para que possamos 
celebrar mais dignamente os santos 
mistérios, reconheçamos nossas 
faltas e confessemos nossos peca-
dos:
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha 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.

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.

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) Concedei-nos, 
Senhor nosso Deus, adorar-vos de 
todo o coração e amar todas as pes-
soas com verdadeira caridade.  Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Somos felizes por ouvirmos 
a Palavra do Senhor. É Palavra que 
nos enche de esperança e nos ilu-
mina o caminho. Com o coração 
abertio, acolhamos o que o Senhor 
irá falar.
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PRIMEIRA LEITURA
(Sf 2,3; 3,12-13)

6
Leitura da Profecia de Sofonias. 
3Buscai o Senhor, humildes da ter-
ra, que pondes em prática seus 
preceitos; praticai a justiça, pro-
curai a humildade; talvez achareis 
um refúgio no dia da cólera do 
Senhor. 3,12E deixarei entre vós um 
punhado de homens humildes e 
pobres. E no nome do Senhor porá 
sua esperança o resto de Israel. 
13Eles não cometerão iniquidades 
nem falarão mentiras; não se en-
contrará em sua boca uma língua 
enganadora; serão apascentados e 
repousarão, e ninguém os moles-
tará. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                           145(146)
(R.Mt 5,3) 

7
Felizes os pobres em espírito,  
porque deles é o Reino dos Céus.
1. O Senhor é fiel para sempre,* 
faz justiça aos que são oprimidos; /  
ele dá alimento aos famintos,*  
é o Senhor quem liberta os cativos.
2. O Senhor abre os olhos aos cegos* 
o Senhor faz erguer-se o caído; / 
o Senhor ama aquele que é justo *  
É o Senhor quem protege o estran-
geiro.
3. Ele ampara a viúva e o órfão * 
mas confunde os caminhos dos 
maus. / O Senhor reinará para 
sempre! * Ó Sião, o teu Deus rei-
nará!

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 1, 26-31)

8
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. 26Considerai 
vós mesmos, irmãos, como fostes 
chamados por Deus. Pois entre vós 
não há muitos sábios de sabedoria 
humana nem muitos poderosos 
nem muitos nobres. 27Na verdade, 
Deus escolheu o que o mundo con-
sidera como estúpido, para assim 
confundir os sábios; Deus escolheu 
o que o mundo considera como 
fraco, para assim confundir o que 
é forte; 28Deus escolheu o que para 
o mundo é sem importância e des-
prezado, o que não tem nenhuma 
serventia, para assim mostrar a 
inutilidade do que é considerado 
importante, 29para que ninguém 
possa gloriar-se diante dele. 30É 
graças a ele que vós estais em Cris-
to Jesus, o qual se tornou para nós, 
da parte de Deus: sabedoria, justi-
ça, santificação e libertação, 31para 

que, como está escrito, 'quem se 
gloria, glorie-se no Senhor'. - Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

(Mt 5,12a)ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia.
Meus discípulos, alegrai-vos, exul-
tai de alegria, / pois bem grande é 
a recompensa que nos céus tereis,  
um dia!

EVANGELHO
(Mt 5,1-12a)

10
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: 1Vendo Jesus 
as multidões, subiu ao monte e 
sentou-se. Os discípulos aproxima-
ram-se, 2e Jesus começou a ensiná-
-los: 3'Bem-aventurados os pobres 
em espírito, porque deles é o Rei-
no dos Céus. 4Bem-aventurados os 
aflitos, porque serão consolados. 
5Bem-aventurados os mansos, por-
que possuirão a terra. 6Bem-aven-
turados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados. 
7Bem-aventurados os misericor-
diosos, porque alcançarão miseri-
córdia. 8Bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promo-
vem a paz, porque serão chama-
dos filhos de Deus. 10Bem-aventu-
rados os que são perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o 
Reino dos Céus. Bem-aventurados 
sois vós, quan11do vos injuriarem 
e perseguirem, e mentindo, disse-
rem todo tipo de mal contra vós, 
por causa de mim. 12aAlegrai-vos e 
exultai, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus. - 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 concebi-
do pelo poder do Espírito San-
to; / 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 di-
reita 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 co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da  
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a 
Palavra do Senhor e respondido a 
ela com nossa profissão de fé, diri-
jamos ao Senhor nossos pedidos e 
com confiança lhe peçamos:
T. Escutai nossa prece, Senhor. 
1. Senhor, que nos convidais a vi-
ver segundo a vossa Lei; conduzi 
nossos corações para a prática da 
justiça com coração humilde.
2. Senhor, que proclamastes os po-
bres em espírito como herdeiros 
do vosso Reino; concedei-nos viver 
neste mundo sempre cultivando 
um coração e um espírito de po-
breza.
3. Senhor, que proclamastes as 
Bem Aventuranças como caminho 
de santificação dai-nos abraçar 
com coragem e alegria a bem aven-
turança que nos conduz a Vós. 
4. Senhor, a vida consagrada é cha-
mada a viver o caminho proposto 
pelas bem aventuranças; concedei 
a todos e todas, que segundo o seu 
carisma, deem testemunho de Vós.

(outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, a Vós 
que viveis e reinais pelos séculos.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14
[L. e M.: José Acácio Santana]

1. Muitos grãos de trigo / se torna-
ram pão: / hoje são teu corpo, ceia 
e comunhão. / Muitos grãos de tri-
go / se tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação /  
para mudá-la em fruto e missão. / 
Toma, Senhor, nossa vida em ação /  
para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva / se torna-
ram vinho: / hoje são teu sangue, 
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força no caminho. / muitos cachos 
de uva / se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vo-
cação, / hoje oferecidas em con-
sagração. / Muitas são as vidas / 
feitas vocação.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Para vos servir, ó Deus, deposi-
tamos nossas oferendas em vosso 
altar; acolhei-as com bondade, a 
fim de que se tornem o sacramento 
da nossa salvação. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

(MR, p.860) 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D16

Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Pai misericordioso e Deus fiel. Vós 
nos destes Vosso Filho Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Redentor. Ele sem-
pre se mostrou cheio de misericór-
dia pelos pequenos e pobres, pelos 
doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e margi-
nalizados. Com a vida e a palavra 
anunciou ao mundo que sois Pai e 
cuidais de todos como filhos e fi-
lhas. Por essa razão, com todos os 
Anjos e Santos, nós Vos louvamos e 
bendizemos, e proclamamos o hino 
de Vossa glória cantando (dizendo) 
a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo…
P. Na verdade, Vós sois santo e dig-
no 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 Escritu-
ras e parte o pão para nós. 
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
P. Nós Vos suplicamos, Pai de bon-
dade, que envieis o Vosso Espírito 
Santo para santificar estes dons do 
pão e do vinho, a fim de que se tor-
nem para nós o Corpo  e o Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. Na véspera de Sua paixão, duran-
te 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, 
deu graças novamente e o entregou 
a Seus discípulos, 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. Todas as vezes que comemos 
deste pão e bebemos deste cálice, 
anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te, enquanto esperamos a vossa 
vinda!
P. 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. Olhai com bon-
dade para a oferta da Vossa Igreja. 
Nela Vos apresentamos o sacrifício 
pascal de Cristo, que Vos foi entre-
gue. E concedei que, pela força do 
Espírito do Vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eter-
nidade, entre os membros do Vosso 
Filho, cujo Corpo e Sangue comun-
gamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Senhor Deus, conduzi a Vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor; 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo e 
seus Auxiliares, com todos os Bis-
pos, presbíteros e diáconos e todo 
o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
P. Dai-nos olhos para ver as necessi-
dades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos pala-
vras e ações para confortar os de-
sanimados e oprimidos; fazei que, a 
exemplo de Cristo, e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa 
Igreja seja testemunha viva da ver-
dade e da liberdade, da justiça e da 
paz, para que toda a humanidade 
se abra à esperança de um mundo 
novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs que adormeceram na paz 
do Vosso Cristo, e de todos os fale-

cidos, cuja fé só Vós conhecestes: 
acolhei-os na luz da Vossa face e 
concedei-lhes, no dia da ressurrei-
ção, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da 
nossa peregrinação terrestre, che-
garmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, com São 
José, seu Esposo, com os Apóstolos 
e Mártires, e todos os Santos, Vos 
louvaremos e glorificaremos, por 
Jesus Cristo, Vosso Filho. 
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 COMUNHÃO
(L.: Mt 5,3 e Sl 25 | M.: Frei Joel Postma, OFM)

1718

Bem-aventurados os que têm um 
coração de pobre, / porque deles é 
o Reino dos Céus, / porque deles é 
o Reino dos Céus!
1. Senhor Deus, a vós elevo minha 
alma, * em vós confio: que eu não 
seja envergonhado! / Mostrai-me, 
ó Senhor, vossos caminhos, * e fa-
zei-me conhecer a vossa estrada!
2. Vossa verdade me oriente e me 
conduza * porque sois o Deus da 
minha salvação! / Recordai, Senhor 
meu Deus, vossa ternura * e a vos-
sa compaixão que são eternas!
3. O Senhor é piedade e retidão, * 
e reconduz ao bom caminho os pe-
cadores. / Ele dirige os humildes na 
justiça, * e aos pobres ele ensina o 
seu caminho.
4. O Senhor se torna íntimo aos que 
o temem * e lhes dá a conhecer sua 
Aliança. / Glória ao Pai e ao Filho 
e ao Espírito Santo, como era no 
princípio, agora e sempre. Amém.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: (silêncio) Renovados 
pelo sacramento da nossa reden-
ção, nós vos pedimos, ó Deus, que 
este alimento da salvação eterna 
nos faça progredir na verdadeira fé. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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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 
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

(Tempo Comum I, p. 525)

P. Deus vos abençoe e vos guarde. 
T. Amém.
P. Ele vos mostre a sua face e se 
compadeça de vós. 
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos 
dê a sua paz. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus

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.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

A conversão pastoral como chave para a evangelização nas cidades.

Cultura Urbana: 
Porta Para o Evangelho

DICA DE LEITURA:

Vendas: (11) 3789-4000 | paulus.com.br/loja
PAULUS Livrarias: Praça da Sé e Metrô Vila Mariana

FELIZES OS POBRES EM ESPÍRITO
A liturgia deste domingo faz-nos 
meditar sobre as Bem-Aventuran-
ças (cf. Mt 5, 1-12a), que abrem 
o grande sermão chamado “da 
montanha”, a Carta Magna do 
Novo Testamento. [...] 
Quero meditar sobre a primeira 
bem-aventurança: “Bem-aventu-
rados os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino dos Céus” (v. 
4). O pobre em espírito é quem 
assumiu os sentimentos e as ati-
tudes daqueles pobres que na sua 
condição não se rebelam, mas sa-
bem ser humildes, dóceis, dispo-
níveis à graça de Deus. A felicidade 
dos pobres — dos pobres em espí-
rito — tem uma dupla dimensão: 
em relação aos bens e em relação 
a Deus. Relativamente aos bens, 
aos bens materiais, esta pobre-
za em espírito é sobriedade: não 
necessariamente renúncia, mas 
capacidade de apreciar o essen-
cial, de partilhar; capacidade de 
renovar todos os dias a admiração 
pela bondade das coisas, sem su-
cumbir à opacidade do consumo 
voraz. Quanto mais tenho, mais 
quero; quanto mais tenho, mais 
quero: esse é o consumo voraz. E 
isso mata a alma. E o homem ou 
a mulher que faz isso, que tem 
essa atitude “quanto mais tenho, 
mais quero”, não é feliz e não al-
cançará a felicidade. Em relação a 
Deus é louvor e reconhecimento 
que o mundo é bênção e que na 
sua origem está o amor criador 
do Pai. Mas é também abertura 
a Ele, docilidade à sua senhoria: 
Ele é o Senhor, Ele é o Grande, 
eu não sou grande porque tenho 
muitas coisas! É Ele: Ele que quis 

o mundo para todos os homens e 
o quis para que os homens fossem 
felizes.
O pobre em espírito é o cristão 
que não confia em si mesmo, nas 
riquezas materiais, não se obstina 
nas suas opiniões pessoais, mas 
escuta com respeito e aceita de 
bom grado as decisões de outros. 
Se nas nossas comunidades exis-
tissem mais pobres em espírito, 
haveria menos divisões, contras-
tes e polêmicas! A humildade, 
como a caridade, é uma virtude 
essencial para a convivência nas 
comunidades cristãs. Os pobres, 
nesse sentido evangélico, pare-
cem-se com aqueles que mantêm 
viva a meta do Reino dos céus, 
fazendo entrever que este é an-
tecipado de forma germinal na 
comunidade fraterna, que à posse 
privilegia a partilha. Gostaria de 
sublinhar isto: à posse privilegiar a 
partilha. Ter sempre o coração e as 
mãos abertas (faz o gesto), não fe-
chadas (faz o gesto). Quando o co-
ração está fechado (faz o gesto), é 
um coração apertado: nem sequer 
sabe como amar. Quando o cora-
ção está aberto (faz o gesto), se 
encaminha para a senda do amor.
A Virgem Maria, modelo e primí-
cia dos pobres em espírito, porque 
totalmente dócil à vontade do Se-
nhor, nos ajude a abandonar-nos 
a Deus, rico em misericórdia, a fim 
de que nos enche dos seus dons, 
especialmente da abundância do 
seu perdão.

Papa Francisco 
Ângelus , 01/2017

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.


