
POVO DE DEUS 
em São Paulo

logo o violão * e o pandeiro pra 
tocar. * Para ele um canto novo 
* vamos, gente, improvisar.

2. Ele cumpre o que promete; * 
podem nele confiar! * Ele ama 
o que é direito * e ele sabe bem 
julgar. * Sua palavra fez o céu, 
* fez a terra e fez o mar.

3. Ele faz do mar um açude * e go-
verna os oceanos. * Toda a terra 
a ele teme, * mesmo os corações 
humanos. * Tudo aquilo que ele 
diz, * não nos causa desenganos.

4. Põe abaixo os planos todos * des-
ses povos poderosos. * E derruba 
os pensamentos * dos malvados 
orgulhosos. * Mas os planos que 
ele faz * vão sair vitoriosos.

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 Se-
nhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

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)
P.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 

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 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): Ó Deus, 
que pela humilhação do vosso 
Filho reerguestes o mundo de-
caído, enchei os vossos filhos e 
filhas de santa alegria, e dai, aos 
que libertastes da escravidão do 
pecado, o gozo das alegrias eter-
nas. Por N.S.J.C.
T. Amém.

• SÃO PAULO • 7 DE JULHO DE 2013 • ANO 37 • LT.6 - Nº 41• C 14º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

Anim. Participar da Eucaristia su-
põe o compromisso com o Reino; 
comungar implica em assumir a 
missão de anunciar o Senhor com 
a palavra e o exemplo. Ser discípu-
lo de Jesus é entregar a vida, a fim 
de suscitar vida nova para todos. 
Santa Paulina, que celebramos na 
próxima terça-feira, é um mode-
lo para nossa missão nos dias de 
hoje. Nesse sentido, coloquemo-
-nos à disposição da Semana Mis-
sionária ou Pré-Jornada Mundial 
da Juventude, que ocorrerá de 16 a 
20 deste mês, em preparação para 
a Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de Janeiro.

1. ABERTURA (CD 6 Fx 19) Sl 32(33)

No meio da tua casa * rece-
bemos, ó Deus, a tua graça! 
* Sem fim, nossa louvação, 
* pois a justiça está toda em 
tuas mãos!

1. Alegrai-vos no Senhor! * Quem 
é bom, venha louvar! * Peguem 

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 66,10-14c)

Amin. Escutemos com especial 
atenção as leituras do dia de hoje.



nem a incircuncisão têm valor; o 
que conta é a criação nova. 16E para 
todos os que seguirem esta norma, 
como para o Israel de Deus, paz 
e misericórdia. 17Doravante, que 
ninguém me moleste, pois eu trago 
em meu corpo as marcas de Jesus. 
18Irmãos, a graça do Senhor nos-
so, Jesus Cristo, esteja convosco. 
Amém! - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
 (CD XI Fx 19)

Aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia! (bis)
O Senhor reconciliou o mundo 
em Cristo, * confiando-nos sua 
Palavra, * a Palavra da recon-
ciliação, * a Palavra que hoje, 
aqui nos salva.

10. EVANGELHO (Lc 10,1-12.17-20)

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. Naquele tempo, 1o Senhor esco-
lheu outros setenta e dois discípu-
los e os enviou dois a dois, na sua 
frente, a toda cidade e lugar aonde 
ele próprio devia ir. 2E dizia-lhes: 
“A messe é grande, mas os tra-
balhadores são poucos. Por isso, 
pedi ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a colheita. 3Eis 
que vos envio como cordeiros para 
o meio de lobos. 4Não leveis bolsa, 
nem sacola, nem sandálias, e não 
cumprimenteis ninguém pelo ca-
minho! 5Em qualquer casa em que 
entrardes, dizei primeiro: ‘A paz 
esteja nesta casa!’ 6Se ali morar 
um amigo da paz, a vossa paz re-
pousará sobre ele; se não, ela vol-
tará para vós. 7Permanecei naquela 
mesma casa, comei e bebei do que 
tiverem, porque o trabalhador me-
rece o seu salário. Não passeis de 
casa em casa. 8Quando entrardes 
numa cidade e fordes bem recebi-
dos, comei do que vos servirem, 
9curai os doentes que nela hou-
ver e dizei ao povo: ‘O reino de 
Deus está próximo de vós’. 10Mas, 
quando entrardes numa cidade e 
não fordes bem recebidos, saindo 
pelas ruas, dizei: 11Até a poeira 
de vossa cidade, que se apegou 
aos nossos pés, sacudimos contra 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
10Alegrai-vos com Jerusalém e 
exultai com ela todos vós que a 
amais; tomai parte em seu júbilo, 
todos vós que choráveis por ela, 
11para poderdes sugar e saciar-
-vos ao seio de sua consolação, e 
aleitar-vos e deliciar-vos aos úbe-
res de sua glória. 12Isto diz o Se-
nhor: “Eis que farei correr para 
ela a paz como um rio e a glória 
das nações como torrente trans-
bordante. Sereis amamentados, 
carregados ao colo e acariciados 
sobre os joelhos. 13Como uma mãe 
que acaricia o filho, assim eu vos 
consolarei; e sereis consolados em 
Jerusalém. 14Tudo isso haveis de 
ver e o vosso coração exultará, e 
o vosso vigor se renovará como a 
relva do campo. A mão do Senhor 
se manifestará em favor de seus 
servos”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 65(66) 
(CD VI Fx 17 ) Cantando Salmos...

Aclamai ao Senhor Deus, ó 
terra inteira! (bis)

1. Aclamai o Senhor Deus, ó ter-
ra inteira * cantai salmos a seu 
nome glorioso! * Dai a Deus a 
mais sublime louvação, * dizei 
a Deus: “Como são grandes 
vossas obras!”

2. Toda a terra vos adore, com res-
peito * e proclame o louvor de 
vosso nome! * Vinde ver todas 
as obras do Senhor: * Seus prodí-
gios estupendos entre os homens!

3. O mar ele mudou em terra fir-
me * e passaram pelo rio a pé 
enxuto. * Exultemos de alegria 
no Senhor: * Ele domina para 
sempre com poder

4. Todos vós que a Deus temeis, 
vinde escutar: * Vou contar-vos 
todo bem que ele me fez! * Ben-
dito seja o Senhor Deus que me 
escutou, * nem rejeitou minha 
oração e meu clamor.

8. SEGUNDA LEITURA (Gl 6,14-18)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Gálatas 
Irmãos: 14Quanto a mim, que eu 
me glorie somente da cruz do Se-
nhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o 
mundo está crucificado para mim, 
como eu estou crucificado para o 
mundo. 15Pois nem a circuncisão, 

vós. No entanto, sabei que o Rei-
no de Deus está próximo!’ 12Eu 
vos digo que, naquele dia, Sodo-
ma será tratada com menos rigor 
do que essa cidade”. 17Os setenta 
e dois voltaram muito contentes, 
dizendo: “Senhor, até os demônios 
nos obedeceram por causa do teu 
nome”. 18Jesus respondeu: “Eu vi 
Satanás cair do céu, como um re-
lâmpago. 19Eu vos dei o poder de 
pisar em cima de cobras e escorpi-
ões e sobre toda a força do inimi-
go. E nada vos poderá fazer mal. 
20Contudo, não vos alegreis porque 
os espíritos vos obedecem. Antes, 
ficai alegres porque vossos nomes 
estão escritos no céu”. - 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 Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 
de Deus, / luz da luz, / Deus ver-
dadeiro de Deus verdadeiro, / ge-
rado, 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 San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / 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 Fi-
lho; / e com o Pai e o Filho é ado-
rado e glorificado: / ele que falou 
pelos profetas. / Creio na Igreja, /
una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.



vez mais, a viver a vida do vosso 
reino. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 

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 Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, ó Pai, é nosso de-
ver dar-vos graças, é nossa salva-
ção dar-vos glória: só vós sois o 
Deus vivo e verdadeiro que existis 
antes de todo o tempo e permane-
ceis para sempre, habitando em 
luz inacessível. Mas, porque sois o 
Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas para cobrir 
de bênçãos as vossas criaturas e a 
muitos alegrar com a vossa luz. 
T. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz!
P. Eis, pois, diante de vós todos os 
Anjos que vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a vossa 
glória. Com eles, também nós, e, 
por nossa voz, tudo o que criastes, 
celebramos o vosso nome, cantan-
do (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Nós proclamamos a vossa 
grandeza, Pai santo, a sabedoria e o 
amor com que fizestes todas as coi-
sas: criastes o homem e a mulher 
à vossa imagem e lhes confiastes 
todo o universo, para que, servin-
do a vós, seu Criador, dominassem 
toda criatura. E quando pela deso-
bediência perderam a vossa amiza-
de, não os abandonastes ao poder 
da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procu-
rar-vos, vos pudessem encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que 
vos buscam!
E, ainda mais, oferecestes muitas 
vezes aliança aos homens e às mu-
lheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo 
que, chegada a plenitude dos tem-
pos, nos enviastes vosso próprio 
Filho para ser o nosso Salvador. 
T. Por amor nos enviastes vos-
so Filho!
Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Vir-
gem Maria, viveu em tudo a con-

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD VI - Fx 23)

1. A mesa santa que preparamos, 
mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. 
O pão e o vinho, frutos da terra, 
duro trabalho, carinho e amor: 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
Ô, ô recebe, Senhor!

2. Flores, espinhos, dor e alegria, 
pais, mães e filhos diante do 
altar. A nossa oferta em nova 
festa, a nossa dor vem, Senhor, 
transformar! 

3. A vida nova, nova família, que 
celebramos aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura, é só 
saber reunir, partilhar.

 
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Possamos, ó Deus, ser purifi-
cados pela oferenda que vos con-
sagramos; que ela nos leve, cada 

dição humana, menos o pecado, 
anunciou aos pobres a salvação, 
aos oprimidos, a liberdade, aos 
tristes, a alegria. E para realizar o 
vosso plano de amor, entregou-se à 
morte e, ressuscitando dos mortos, 
venceu a morte e renovou a vida. 
T. Jesus Cristo deu-nos vida por 
sua morte!
E, a fim de não mais vivermos 
para nós, mas para ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro dom aos vossos fiéis para 
santificar todas as coisas, levando 
à plenitude a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do 
vosso Espírito!
CC. Por isso, nós vos pedimos que 
o mesmo Espírito Santo santifique 
estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo e  o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, para celebrarmos este gran-
de mistério que ele nos deixou em 
sinal da eterna aliança. 
T. Santificai nossa oferenda pelo 
Espírito!
Quando, pois, chegou a hora, em 
que por vós, ó Pai, ia ser glorifi-
cado, tendo amado os seus que 
estavam no mundo, amou-os até o 
fim. Enquanto ceavam, 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, ele tomou em 
suas mãos o cálice com vinho, 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!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória da nossa redenção, anuncia-
mos a morte do Cristo e sua desci-
da entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vossa 
direita, e, esperando a sua vinda 

LITURGIA EUCARÍSTICA

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, apresentemos 
nossas preces a Deus Pai, que re-
vela sua face amorosa na pessoa 
de Jesus Cristo, e rezemos com 
confiança: 
T. Atendei, Senhor, à nossa prece.
1. Pela Igreja, para que seja, no 
mundo, o grande sinal do amor de 
Deus, rezemos ao Senhor. 
2. Por todas as pessoas e institui-
ções que se colocam a serviço do 
próximo, rezemos ao Senhor. 
3. Pela Congregação das Irmã-
zinhas da Imaculada Conceição, 
fundada por Santa Paulina, reze-
mos ao Senhor.
4. Pela Jornada Missionária, a Pré-
-Jornada Mundial da Juventude, 
em nossas paróquias e comunida-
des, rezemos ao Senhor.
5. Pela Jornada Mundial da Juven-
tude, no Rio de Janeiro, rezemos 
ao Senhor.
(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.
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gloriosa, nós vos oferecemos o seu 
Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Olhai, com bondade, o sacrifício 
que destes à vossa Igreja e con-
cedei aos que vamos participar 
do mesmo pão e do mesmo cálice 
que, reunidos pelo Espírito Santo 
num só corpo, nos tornemos em 
Cristo um sacrifício vivo para o 
louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de 
louvor!
1C. E agora, ó Pai, lembrai-vos de 
todos pelos quais vos oferecemos 
este sacrifício: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, os 
bispos do mundo inteiro, os presbí-
teros e todos os ministros, os fiéis, 
que, em torno deste altar, vos ofere-
cem este sacrifício, o povo que vos 
pertence e todos aqueles que vos 
procuram de coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
2C. Lembrai-vos também dos que 
morreram na paz do vosso Cristo 
e de todos os mortos dos quais só 
vós conhecestes a fé. 
T. A todos saciai com vossa glória!
3C. E a todos nós, vosso filhos e 
filhas, concedei, ó Pai de bondade, 
que, com a Virgem Maria, mãe de 
Deus, com os Apóstolos e todos os 
Santos, possamos alcançar a heran-
ça eterna no vosso reino, onde, com 
todas as criaturas, libertas da corrup-
ção do pecado e da morte, vos glori-
ficaremos por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
P. Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITOS FINAIS

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO - Sl 84(83)

(CD XI-Fx 18)
Setenta e dois escolheu * seus 
discípulos Cristo enviou, * pra 
dar notícia do Reino, * anun-
ciando que o céu já chegou

1. Como é boa a tua casa, como é 
bom morar contigo. Por ti suspi-
ra a minh’alma, meu coração, ó 
Deus vivo!

2. Encontrou a andorinha ninho para 
os seus filhotes; o teu altar, tua 
casa, eu encontrei, ó Deus forte!

3. Bem felizes os que moram no 
limiar de tua casa. Os que em ti 
se apóiam, celebrarão tua graça!

4. Pois um dia em tua casa vale mais 
que mil lá fora a conviver com 
perversos prefiro estar à tua porta!

5. Bem feliz, quem acha em ti for-
ça para caminhar passando por 
terra seca em fontes vai trans-
formar.

6. Tuas bênçãos vão chover, tudo 
vai virar jardim... Passando 
sempre mais fortes, em Sião vão 
ver Deus, enfim!

7. Senhor Deus onipotente, ouve 
a prece do teu Cristo! Olha, ó 
Deus, nossa força, pra face do 
teu ungido!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Nós vos pe-
dimos, ó Deus, que, enriquecidos 
por tão grande dádiva, possamos 
acolher os frutos da salvação 
sem jamais cessar vosso louvor. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

21. CANTO FINAL (HL 3, p. 370)

Se eu não tiver amor * eu 
nada sou, Senhor.

1. O amor é paciente, o amor é ser-
viçal. O amor não tem inveja, o 
amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é 
nunca descortez. O amor não é 
egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor tudo desculpa, o amor 
é caridade. Não se alegra na in-
justiça, é feliz, só na verdade.

A próxima Semana é a 
SEMANA MISSIONÁRIA 

ou Pré-Jornada Mundial da 
Juventude

De 16 a 20 de julho 
Rezemos pela Jornada 
Mundial da Juventude, 

de 23 a 28 de julho

Na próxima terça feira, 
dia 07, celebramos a 

memória de 
Santa Paulina, 

exemplo de vida e de 
missão testemunhados 

em nossa cidade.


