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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
Sl 129(130)(CD “Lit. VII Fx 14” HL 3 p.129)

1

Do fundo do meu penar / chamo 
por ti, chamo por ti, / chamo por 
ti, / Senhor, escuta o meu clamor.
1. Que se abram teus ouvidos ao 
clamor dos meus pedidos! Se dos 
erros vais lembrar, quem, Senhor, 
vai aguentar? Porque há em ti per-
dão, todos te respeitarão!
2. No Senhor minh’alma espera, eu 
confio em sua palavra. O vigia espe-
ra o sol, eu espero o meu Senhor. 
Seu amor, sua piedade nos libertam 
da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos, a Je-
sus nos confiemos! No Espírito can-
temos, uns aos outros consolemos. 
Ao Deus vivo celebremos e um lou-
vor, contritos, demos!

SAUDAÇÃO2
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, nes-
te dia dedicado ao Senhor, nós, os 
filhos e filhas de Deus, nos reuni-
mos em seu nome para o louvar 
ao Pai, por Jesus, na força do Espí-
rito. Neste domingo o Senhor nos 
olha com amor e nos faz experi-
mentar do seu mistério de morte 
e ressurreição. Por Ele, estamos 
aqui; por Ele, nos reunimos; por 
Ele, somos capazes de nos desa-
pegar de tudo para tê-lo como 
nossa única riqueza. Que o Senhor 
seja bendito por esta Eucaristia 
que iniciamos. 

ATO PENITENCIAL3
P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, nós também somos con-
vidados a morrer para o pecado 
e a ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho que 
leva ao Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois a verdade que 
ilumina os povos, tende piedade de 
nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que sois a vida que reno-
va o mundo, 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): Ó Deus, sem-
pre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos 
sempre atentos ao bem que deve-
mos fazer. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Jesus é a Palavra do Pai, 
Palavra viva, definitiva, eterna. 
Vamos acolher essa Palavra que 
nos dá a verdadeira sabedoria e a 
posse da verdadeira riqueza.

PRIMEIRA LEITURA
(Sb 7,7-11)

6

Leitura do Livro da Sabedoria. 
⁷“Orei, e foi-me dada a prudência; 
supliquei, e veio a mim o espírito da 
sabedoria. ⁸Preferi a Sabedoria aos 
cetros e tronos e em comparação 
com ela, julguei sem valor a rique-
za; ⁹a ela não igualei nenhuma pe-
dra preciosa, pois, a seu lado, todo 
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o ouro do mundo é um punhado 
de areia e diante dela, a prata, será 
como a lama. ¹⁰Amei-a mais que a 
saúde e a beleza, e quis possuí-la 
mais que a luz, pois o esplendor que 
dela irradia não se apaga. ¹¹Todos os 
bens me vieram com ela, pois uma 
riqueza incalculável está em suas 
mãos”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 89(90) 
(Cantando Salmos e Aclamações p. 160)

7

Saciai-nos, ó Senhor / com vosso 
amor, / e exultaremos de alegria! 
(bis) 
1. Ensinai-nos a contar os nossos 
dias, / e dai ao nosso coração sa-
bedoria! Senhor, voltai-vos! Até 
quando tardareis? / Tende pieda-
de e compaixão de vossos servos!
2. Saciai-nos, de manhã com o 
vosso amor, / e exultaremos de 
alegria todo o dia! Alegrai-nos 
pelos dias que sofremos, / pelos 
anos que passamos na desgraça!
3. Manifestai a vossa obra a vos-
sos servos, / e a seus filhos reve-
lai a vossa glória! Que a bondade 
do Senhor e nosso Deus / repouse 
sobre nós e nos conduza! / Tornai 
fecundo, ó Senhor, nosso traba-
lho.

SEGUNDA LEITURA
(Hb 4,12-13)

8

Leitura da Carta aos Hebreus. 
¹²A Palavra de Deus é viva, eficaz 
e mais cortante do que qualquer 
espada de dois gumes. Penetra 
até dividir alma e espírito, articu-
lações e medulas. Ela julga os pen-
samentos e as intenções do cora-
ção. ¹³E não há criatura que possa 
ocultar-se diante dela. Tudo está 
nu e descoberto aos seus olhos, e 
é a ela que devemos prestar con-
tas. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

(mel. = à Fx 20, CD Lit. VI)(Cant. Salmos e Acl. p.160 )
ACLAMAÇÃO9

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Felizes os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino dos Céus. 

EVANGELHO
(Mc 10,17-30)

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Marcos.

T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, ¹⁷quando Jesus 
saiu a caminhar, veio alguém cor-
rendo, ajoelhou-se diante dele, e 
perguntou: “Bom Mestre, que devo 
fazer para ganhar a vida eterna?”¹⁸-
Jesus disse: “Por que me chamas 
de bom?” Só Deus é bom, e mais 
ninguém. ¹⁹Tu conheces os manda-
mentos: não matarás; não come-
terás adultério; não roubarás; não 
levantarás falso testemunho; não 
prejudicarás ninguém; honra teu 
pai e tua mãe!” ²⁰Ele respondeu: 
“Mestre, tudo isso tenho observado 
desde a minha juventude”. ²¹Jesus 
olhou para ele com amor, e disse: 
“Só uma coisa te falta: vai, vende 
tudo o que tens e dá aos pobres, 
e terás um tesouro no céu. Depois 
vem e segue-me!” ²²Mas quando 
ele ouviu isso, ficou abatido e foi 
embora cheio de tristeza, porque 
era muito rico. ²³Jesus então olhou 
ao redor e disse aos discípulos: 
“Como é difícil para os ricos entrar 
no Reino de Deus!” ²⁴Os discípulos 
se admiravam com estas palavras, 
mas ele disse de novo: “Meus fi-
lhos, como é difícil entrar no Reino 
de Deus! ²⁵É mais fácil um camelo 
passar pelo buraco de uma agulha 
do que um rico entrar no Reino de 
Deus!” ²⁶Eles ficaram muito espan-
tados ao ouvirem isso, e pergunta-
vam uns aos outros: “Então, quem 
pode ser salvo?” ²⁷Jesus olhou para 
eles e disse: “Para os homens isso 
é impossível, mas não para Deus. 
Para Deus tudo é possível”. ²⁸Pedro 
então começou a dizer-lhe: “Eis que 
nós deixamos tudo e te seguimos”. 
²⁹Respondeu Jesus: “Em verdade 
vos digo, quem tiver deixado casa, 
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, cam-
pos, por causa de mim e do Evange-
lho, ³⁰receberá cem vezes mais ago-
ra, durante esta vida, casa, irmãos, 
irmãs, mães, filhos e campos, com 
perseguições e, no mundo futuro, a 
vida eterna”.  - 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; / nasceu da 

Virgem Maria; / padeceu sob Pôn-
cio 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 co-
munhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, supliquemos ao 
Pai que nos conceda a graça de se-
guir Jesus Cristo com todo o nosso 
ser, aprofundando sempre mais a 
obediência da fé e a vivência no 
amor. Rezemos: 
T. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Senhor, nunca será digno de vos-
so filho quem não tiver a coragem 
de tudo deixar por Ele; concedei-
-nos a graça de deixar tudo por cau-
sa de Cristo e de vivermos somente 
para Ele.
2. Senhor, dai-nos a prudência e a 
sabedoria para sabermos escolher 
sempre aquilo que nos dá verdadei-
ra felicidade; que não nos engane-
mos com as riquezas deste mundo 
que nos fazem distanciar-nos de 
Vós.
3. Senhor, só Vós sois bom; dirigi 
nossas mentes e corações para pra-
ticar sempre vossos mandamentos 
e viver solidariamente com os mais 
pobres e desamparados.
4. Senhor, vosso Filho lembrou que 
quem deixasse tudo por Ele sofre-
ria perseguições; acompanhai com 
vosso amor os que estão sendo per-
seguidos por causa do anúncio do 
vosso Evangelho.
5. Senhor, recompensai com a vos-
sa graça todos os professores que 
se dedicam à tarefa de educar e de 
formar bons cristãos e honestos ci-
dadãos. 

(Outras preces da comunidade)

P. Encerremos rezando a Cristo, em 
comunhão com o Papa Francisco, a 
oração Sínodo dos Bispos que está 
acontecendo em Roma:
T. Senhor Jesus, / a tua Igreja a ca-
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minho do Sínodo / dirige o olhar a 
todos os jovens do mundo. / Pedi-
mos-te que, com coragem, / assu-
mam a própria vida, / olhem para 
as realidades mais bonitas e mais 
profundas / e conservem sempre 
um coração livre. / Acompanhados 
por guias sábios e generosos, / aju-
da-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 Discípu-
lo amado, / também eles permane-
çam ao pé da Cruz para acolher a 
tua Mãe, / recebendo-a como um 
dom de ti. / Sejam testemunhas 
da tua Ressurreição / e saibam re-
conhecer-te vivo ao lado deles / 
anunciando com alegria que Tu és 
o Senhor. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD Lit VII Fx 12)

14

1. Bendito seja Deus Pai, do universo 
criador, pelo pão que nós recebe-
mos, 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 rece-
bemos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção 
do mundo novo, com Deus, que ja-
mais despreza nossa imensa peque-
nez.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Acolhei, ó Deus, com estas oferen-
das, as preces dos vossos fiéis, para 
que o nosso culto filial nos leve à gló-
ria do céu. Por Cristo, nosso Senhor.  
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V16

P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-

dadeiro que sempre se oferece por 
nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agradecen-
do com alegria, juntando nossa voz 
à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, viven-
do conosco no Cristo, falando co-
nosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no  Corpo † e no Sangue de 
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo o pão em suas mãos, olhou 
para o céu e deu graças, partiu o 
pão e o entregou a seus discípulos, 
dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou 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.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cristo 
e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 

ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco, ser bem firme na Fé, na Cari-
dade, e a Odilo, que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu re-
banho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e peca-
dor, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também é 
nosso. 
CP ou  CC. 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
Sl 112(113) (= Fx 13 CD IX)

1718

“Uma coisa te falta, irmão: / vai 
vender as riquezas que tens! / Dá, 
depois, o dinheiro aos pobres / e, 
no céu, tu terás outros bens!”
1. Louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai, / ao nome santo do Senhor can-
tai! / Agora e para sempre é cele-
brado, / 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 humilha-
do / e tira da miséria o rejeitado. / 
Faz deles com os grandes uma famí-
lia, / da estéril, mãe feliz de filhos.
4. Louvado seja o Pai, Deus criador, 
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/ louvado seja o Filho Redentor! / 
Louvado seja o Espírito de Amor / 
Três vezes santo, altíssimo Senhor!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos (silêncio): Ó Deus todo-
-poderoso, nós vos pedimos hu-
mildemente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de Cristo, 
possamos participar da vossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO DA CAMPANHA 
MISSIONÁRIA 2018

20

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, / 
nós Vos louvamos e bendizemos / 
pela Vossa comunhão, princípio e 
fonte da missão. / Ajudai-nos, à luz 
do Evangelho da paz, / testemu-
nhar com esperança, / um mundo 
de justiça e diálogo, / de honesti-
dade e verdade, / sem ódio e sem 
violência. / Ajudai-nos a sermos 
todos irmãos e irmãs, / seguindo 
Jesus Cristo / rumo ao Reino defi-
nitivo. / Amém.

BÊNÇÃO E 
DESPEDIDA21

RITOS FINAIS

CANTO FINAL 22 (HL3,p.441 CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / 
ao teu chamado de amor respon-
der. / 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?

JESUS NOS CONVIDA A SEGUI-LO

Quando falamos de vida eterna, 
não estamos apenas conjectu-
rando a respeito da vida que nos 
espera no céu; mas estamos a 
refletir sobre uma vida plena de 
qualidade, de uma vida que leva 
o ser humano à sua plena reali-
zação, de uma vida de paz e de 
felicidade. Deus oferece-nos essa 
vida já neste mundo e convida-
-nos a acolhê-la e a escolhê-la 
em cada dia de nossa caminhada 
nesta terra. A vida eterna é uma 
realidade que deve marcar cada 
passo de nossa existência terre-
na e que atingirá a plenitude no 
‘pós-morte’: no céu.

 A vida eterna começa quando 
aderimos aos valores do evan-
gelho. Muitas vezes, a lógica do 
mundo sugere que a ‘vida eterna’ 
– a felicidade verdadeira – está 
na acumulação de dinheiro, na 
conquista do poder, no reconhe-
cimento social, nos privilégios 
que conquistamos (...). Embora 
os bens deste mundo nos pro-
porcionem bem-estar e uma 
‘pseudo-segurança’, não nos ofe-
recem a vida eterna. A história do 
homem rico (evangelho) chama 
nossa atenção para isso. O apego 
desordenado ao dinheiro escravi-
za o coração humano, desenvolve 
o egoísmo e a cobiça, leva o ser 
humano à injustiça, à exploração, 
à desonestidade (...). Distante de 
Deus não pode haver felicidade 
verdadeira. 

“É preciso saber viver”. A vida é 
feita de escolhas. Sábio é aque-
le que faz as escolhas certas (1ª 
leitura). Aquele que sabe tirar o 
verdadeiro sabor da vida. A sabe-
doria de que falamos aqui não se 
aprende dos livros, é a sabedoria 
que vem de Deus: é a capacidade 
de reconhecer o que é bom; de 
optar sempre por aquilo que me 
faz crescer como ser humano. To-
dos nós temos determinados va-
lores que dirigem e condicionam 
as nossas opções, as nossas atitu-
des, os nossos comportamentos. 
Há, todavia, valores efêmeros 
(dinheiro, poder, reconhecimen-
to, entre outros) que não podem 
ser absolutizados. Não podemos 
deixar que eles tomem conta de 
nossa vida, condicionem todas as 
nossas opções. Quando isso ocor-
re, perdemos nossa liberdade! 

Seguir a proposta de Jesus – ser 
sábio – não significa viver infeliz 
e sacrificado nesta terra, com a 
esperança de uma recompensa 
no mundo que há de vir; ao con-
trário, significa escolher um cami-
nho de vida plena, de realização, 
de alegria. O cristão não é um po-
bre coitado condenado a passar 
essa vida distante da felicidade, 
mas é alguém que renunciou a 
propostas parciais de felicidade, 
pois ‘sabe’ que a vida plena está 
em viver de acordo com os valo-
res eternos propostos por Jesus. 

Dom José Roberto Fortes Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo

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


