
33º DOMINGO DO  
TEMPO COMUM

POVO DE DEUS 
em São Paulo

1. Ó Senhor, escuta a prece * que 
te faço e o meu pedido! * Vem! 
Atende-me, Deus fiel! * Eu preci-
so ser ouvido. * Se vieres nos jul-
gar, * todo mundo está perdido.

2. Lembro os dias do passado: * os 
teus feitos que me alentam. * Eu 
te estendo as minhas mãos, * a 
minh’alma está sedenta * como 
terra esturricada, * ressequida e 
poeirenta.

3. Vem, me ensina a fazer sempre, * 
ó Senhor tua vontade! * Teu Es-
pírito me guia *a uma terra con-
quistada. * Vem, renova minha 
vida, * das angústias libertada.

4. Vem, depressa, meu Senhor! * 
Vem, depressa, me escutar! * 
Meu espírito está fraco, * eu já 
estou para desmaiar. * Não me 
escondas o teu rosto, * para eu 
não me arrasar.

2. SAUDAÇÃO 

P.  Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P.  A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Amém.

3. ATO PENITENCIAL

P.  O Senhor Jesus, que nos con-
vida à mesa da Palavra e da Eu-
caristia, nos chama à conversão. 
reconheçamos ser pecadores e in-
voquemos com confiança a miseri-
córdia do Pai.

(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 o vosso povo santo, 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.

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): Senhor nos-
so Deus, fazei que a nossa alegria 
consista em vos servir de todo o 
coração, pois só teremos felicidade 
completa, servindo a vós, o criador 
de todas as coisas. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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Anim. Neste domingo que precede 
a solenidade de Cristo Rei, a Igre-
ja se reúne para celebrar o dia do 
Senhor. Na perspectiva do solene 
encerramento do Ano da Fé, no 
próximo domingo, e na iminên-
cia do término do Ano Litúrgico, 
propõe o tema da vigilância e da 
oração. A Igreja de São Paulo se 
engaja de forma especial nessa 
perspectiva, depois de ter, ao lon-
go deste ano, se dedicado efusiva-
mente à reflexão e à profissão da 
fé, renovando os compromissos 
batismais.  Devemos estar vigilan-
tes na oração e na busca contínua 
de adequar a realidade presente 
ao Reino que Jesus inaugurou com 
o seu Mistério Pascal. Como se in-
sistiu durante todo este ano, a fé é 
nosso alimento em busca da terra 
prometida. 

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouçamos com atenção as 
leituras deste domingo, a fim de que 
estejamos preparados para a vinda 
de Cristo na consumação da histó-
ria pessoal ou no final dos tempos.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ml 3, 19-20a) 

Leitura da Profecia de Malaquias.

RITOS INICIAIS

1. ABERTURA Sl 142(143) 

(CD Liturgia VII Fx 15 )

De paz são meus pensamen-
tos, * onde estiverem, * onde 
estiverem, * onde estiverem, * 
os livrarei do sofrimento.



9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(CD XII Fx 7) 

Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia! (bis)
Levantai vossa cabeça e olhai, 
pois a vossa redenção está 
próxima!

10. EVANGELHO (Lc 21,5-19)

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, 5algumas pesso-
as comentavam a respeito do Tem-
plo que era enfeitado com belas 
pedras e com ofertas votivas. Jesus 
disse: 6”Vós admirais estas coisas? 
Dias virão em que não ficará pedra 
sobre pedra. Tudo será destruído”. 
7Mas eles perguntaram: “Mestre, 
quando acontecerá isto? E qual vai 
ser o sinal de que estas coisas estão 
para acontecer?” 8Jesus respondeu: 
“Cuidado para não serdes engana-
dos, porque muitos virão em meu 
nome, dizendo: ‘Sou eu’ e ainda: 
‘O tempo está próximo’. Não si-
gais essa gente! 9Quando ouvirdes 
falar de guerras e revoluções, não 
fiqueis apavorados. É preciso que 
estas coisas aconteçam primeiro, 
mas não será logo o fim”. 10E Jesus 
continuou: “Um povo se levantará 
contra outro povo, um país atacará 
outro país. 11Haverá grandes terre-
motos, fomes e pestes em muitos 
lugares; acontecerão coisas pavo-
rosas e grandes sinais serão vistos 
no céu. 12Antes, porém, que estas 
coisas aconteçam, sereis presos e 
perseguidos; sereis entregues às 
sinagogas e postos na prisão; se-
reis levados diante de reis e gover-
nadores por causa do meu nome. 
13Esta será a ocasião em que teste-
munhareis a vossa fé. 14Fazei o fir-
me propósito de não planejar com 
antecedência a própria defesa; 
15porque eu vos darei palavras tão 
acertadas, que nenhum dos inimi-
gos vos poderá resistir ou rebater. 
16Sereis entregues até mesmo pe-
los próprios pais, irmãos, parentes 
e amigos. E eles matarão alguns de 
vós. 17Todos vos odiarão por causa 
do meu nome. 18Mas vós não per-
dereis um só fio de cabelo da vossa 
cabeça. 19É permanecendo firmes 
que ireis ganhar a vida!” 

19Eis que virá o dia, abrasador 
como fornalha, em que todos os 
soberbos e ímpios serão como 
palha; e esse dia vindouro haverá 
de queimá-los, diz o Senhor dos 
exércitos, tal que não lhes dei-
xará raiz nem ramo. 20aPara vós, 
que temeis o meu nome, nascerá 
o sol da justiça, trazendo salva-
ção em suas asas. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 97(98)
(CD XII, Fx 16)

O Senhor virá julgar a terra 
inteira; * com justiça julgará.

1. Cantai salmos ao Senhor, ao 
som da harpa * e da cítara su-
ave! * Aclamai com os clarins 
e as trombetas * ao Senhor, o 
nosso Rei!

2. Aplauda o mar, com todo ser 
que nele vive, * o mundo inteiro 
e toda gente! * As montanhas e 
os rios batam palmas * e exul-
tem de alegria

3. Exultem na presença do Senhor, 
pois ele vem, * vem julgar a ter-
ra inteira. * Julgará o universo 
com justiça * e as nações com 
equidade.

8. SEGUNDA LEITURA (2TS 3, 7-12)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos, 7bem sabeis como deveis 
seguir o nosso exemplo, pois não 
temos vivido entre vós na ociosi-
dade. 8De ninguém recebemos de 
graça o pão que comemos. Pelo 
contrário, trabalhamos com es-
forço e cansaço, de dia e de noite, 
para não sermos pesados a nin-
guém. 9Não que não tivéssemos o 
direito de fazê-lo, mas queríamos 
apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. 10Com efeito, quando 
estávamos entre vós, demos esta 
regra: “Quem não quer trabalhar, 
também não deve comer”. 11Ora, 
ouvimos dizer que entre vós há 
alguns que vivem à toa, muito 
ocupados em não fazer nada. 12Em 
nome do Senhor Jesus Cristo, or-
denamos e exortamos a estas pes-
soas que, trabalhando, comam na 
tranquilidade o seu próprio pão. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

- 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 mor-
tos; / e o seu reino não terá fim. / 
Creio no Espírito Santo, / Senhor 
que dá a vida, / e procede do Pai 
e do Filho; / e com o Pai e o Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. 
/ E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P.  Irmãos e irmãs, roguemos a 
Deus Pai que nos ajude a estar 
atentos e vigilantes na espera do 
Cristo que vem. Rezemos juntos: 
T. Fortalecei, Senhor a nossa fé!
1. Fortalecei a Santa Igreja, na 
pessoa do Santo Padre o Papa 
Francisco e todos os Bispos, para 
que guiem a barca de Pedro nas 
dificuldades que atravessamos em 
nosso tempo. Rezemos ao Senhor. 
2. Iluminai a Igreja de São Paulo, 
que se prepara para encerrar sole-
nemente o Ano da Fé, para que não 



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 coisas: criastes o homem e a 
mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para 
que, servindo a vós, seu Criador, 
dominassem toda criatura. E quan-
do pela desobediência perderam a 
vossa amizade, não os abandonas-
tes ao poder da morte, mas a to-
dos socorrestes com bondade, para 
que, ao procurar-vos, vos pudes-
sem 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 vosso 
Filho!
Verdadeiro homem, concebido do 
Espírito Santo e nascido da Vir-
gem Maria, viveu em tudo a con-
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!

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(CD XII Fx 15)

1. Bendito sejais, Senhor. * Pelos 
dons que apresentamos, * ben-
dito pelo pão, * bendito pelo vi-
nho, * bendito sejais, também, * 
pela graça no caminho!

2. Bendito sejais, Senhor, * pelos 
dons que apresentamos, * ben-
dito pela fé, * bendito pela Igre-
ja, * bendito sejais, também, * 
pela força na peleja!

3. Bendito sejais, Senhor, * pelos 
dons que apresentamos, * ben-
dito pelo amor, * bendito pela 
vida, * bendito sejais, também, 
* pelas nossas mãos unidas!

15. ORAÇÃO 

P.  Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
SOBRE AS OFERENDAS

P.  Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o 
vosso olhar nos alcance a graça 
de vos servir e a recompensa de 
uma eternidade feliz. 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.

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 V 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 
memória da nossa redenção, anun-
ciamos a morte do Cristo e sua 
descida entre os mortos, proclama-
mos a sua ressurreição e ascensão 
à vossa direita, e, esperando a sua 
vinda gloriosa, nós vos oferece-
mos o seu Corpo e Sangue, sacrifí-
cio 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 

deixe terminar a obra de renova-
ção espiritual que este Ano provo-
cou entre nós.   
3. Ajudai-nos no compromisso 
com a transformação deste mundo 
no Reino de amor, de tal modo que 
a nossa fé seja instrumento eficaz 
de salvação.
4. Conduzi nossa fé a agir sempre 
pelo amor, a fim de que possamos 
dar os frutos de solidariedade que 
se esperam dos cristãos. 

(outras intenções da comunidade)
P.  Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor. 
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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LEITURAS DE 18 a 24 de Novembro de 2013

Músicas:   • CD Liturgia CD Liturgia VII - XII - Ed. Paulus• CO Cantos e Orações  • Hinário Litúrgico3 CNBB

18. CANTO DE COMUNHÃO SL 
102(103) (CD XII Fx 11)

Um cabelo sequer da cabeça * 
Eu garanto, que não perderão 
*e será pela perseverança, * 
que a vida sem fim ganharão!

1. Minh’alma louva o Senhor, 
* seu nome seja louvado! * 
Minh’alma louva o Senhor, * 
por tudo que me tem dado. * 
Cura-me as enfermidades * e 
me perdoa os pecados.

2. Tira-me da triste morte, * me 
dá carinho e amor. * Com sua 
misericórdia * do abismo me 
retirou. * E, como se eu fosse 
águia, * vem renovar meu vigor.

3. Consegue fazer justiça, * a to-
dos os oprimidos. *Guiou Moi-
sés no deserto * e Israel escolhi-
do. * Tem pena, tem compaixão 
* e não se sente ofendido.

4. Guardando mágoa não fica * E 
é lento pra castigar. * É sempre 
cheio de amor * e gosta de per-
doar. * De nossos erros não usa, 
* para de nós se vingar. 

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P.  Oremos (silêncio): Tendo re-
cebido em comunhão o Corpo e 
o Sangue do vosso Filho, conce-
dei, ó Deus, possa esta Eucaristia, 
que ele mandou celebrar em sua 
memória, fazer-nos crescer em 
caridade. Por Cristo, nosso Se-
nhor.
T. Amém.

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 São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as 
criaturas, libertas da corrupção do 
pecado e da morte, vos glorificare-
mos 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.

Senhor do mundo, * nossa espe-
rança realizará! (bis)

2. Jesus nos manda libertar os 
pobres * pois, ser cristão é ser 
libertador! * Nascemos livres 
pra crescer na vida * não pra ser 
pobres, nem viver na dor. (bis)

3. Vendo no mundo tanta coisa 
errada, * a gente pensa em de-
sanimar. * Mas, quem tem fé, 
sempre está com Cristo, * tem 
esperança e força pra lutar. (bis)

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

P.  Rezemos com amor e confiança 
a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou:          T. Pai nosso...

RITOS FINAIS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC 1

21. CANTO FINAL (CO 1379)

1. Nossa alegria é saber que, um 
dia, * todo esse povo se liber-
tará. * Pois, Jesus Cristo é o 

Encerramento do Ano da Fé, 
com solene profissão de fé:

No próximo domingo, dia 24 
de novembro, todos os fiéis são 
convidados a participar em 
suas comunidades paroquiais 
das Missas, na Solenidade de 
Cristo Rei, quando se propõe a 
solene profissão de fé, por oca-
sião do encerramento do Ano 
da Fé.

Indulgência Plenária
 Lembramos ainda que será 
ocasião de se receber a indul-
gência plenária, nas condições 
costumeiras: arrependimento 
e confissão dos pecados, pro-
pósito de vida conforme os 
Mandamentos, profissão de 
fé e oração nas intenções do 
Papa e da Igreja.

(Lembrete: se possível, a 
comunidade providencie 
velas para serem acesas 

durante a profissão de fé)


