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1. ABERTURA SL 142(143)
(CD “Liturgia VII Fx 15” HL3 p.130)

De paz são meus pensamentos, 
*onde estiverem, onde estive-
rem, * onde estiverem, * os livra-
rei do sofrimento.

1. Ó Senhor, escuta a prece que te 
faço e o meu pedido! Vem, me 
atende, Deus fiel! Eu preciso 
ser ouvido. Se vieres nos julgar, 
todo mundo está perdido.

2. Lembro os dias do passado: os teus 
feitos que me alentam, eu te esten-
do as minhas mãos, a minh’alma 
está sedenta como terra esturrica-
da, 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 es-
pírito está fraco, eu já estou para 

33º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

RITOS INICIAIS

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. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 Anim.Preparamo-nos para 
a Solenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo Rei do Universo, no próxi-
mo domingo, que sinaliza estarmos 
caminhando para um novo Ano 
Litúrgico em preparação para a ce-
lebração do Natal.  Vivamos, pois, 
esta celebração na esperança em um 
mundo novo.  

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 
invoquemos com confiança, a mi-
sericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
P. Manifestai, Senhor, a vossa mi-
sericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus, todo-poderoso, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados 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 ben-
dizemos, / 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 ti-
rais 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 felici-
dade completa, servindo a vós, 
o criador de todas as coisas. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
       Anim. A f idelidade a Deus é 
a única possibilidade de os jus-
tos enfrentarem com serenidade as 
turbulências do mal. Ouçamos com 
atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA (Dn 12,1-3)
Leitura da Profecia de Daniel
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esta única oferenda, levou à perfei-
ção definitiva os que ele santifica. 
18Ora, onde existe o perdão, já não 
se faz oferenda pelo pecado. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(= Fx 20, CD “Liturgia VI”)

Aleluia, Aleluia, * Aleluia, Ale-
luia (bis)
É preciso vigiar e ficar de pron-
tidão, * em que dia o Senhor há 
de vir, não sabeis não!

10. EVANGELHO (Mc 13,24-32)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, Jesus disse a 
seus discípulos: 24 “Naqueles dias, 
depois da grande tribulação, o sol 
vai se escurecer, e a lua não brilha-
rá mais, 25as estrelas começarão a 
cair do céu e as forças do céu se-
rão abaladas. 26Então vereis o Filho 
do Homem vindo nas nuvens com 
grande poder e glória. 27Ele enviará 
os anjos aos quatro cantos da ter-
ra e reunirá os eleitos de Deus, de 
uma extremidade à outra da terra. 
28Aprendei, pois, da figueira esta 
parábola: quando seus ramos ficam 
verdes e as folhas começam a brotar, 
sabeis que o verão está perto. 29As-
sim também, quando virdes acon-
tecer essas coisas, ficai sabendo que 
o Filho do Homem está próximo, 
às portas. 30Em verdade vos digo, 
esta geração não passará até que 
tudo isto aconteça. 31O céu e a ter-
ra passarão, mas as minhas palavras 
não passarão. 32Quanto àquele dia e 
hora, ninguém sabe, nem os anjos 
do céu, nem o Filho, mas somente o 
Pai”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em Jesus 

1 “Naquele tempo, se levantará Mi-
guel, o grande príncipe, defensor 
dos filhos de teu povo; e será um 
tempo de angústia, como nunca 
houve até então, desde que come-
çaram a existir nações. Mas, nesse 
tempo, teu povo será salvo, todos 
os que se acharem inscritos no Li-
vro. 2Muitos dos que dormem no 
pó da terra, despertarão, uns para a 
vida eterna, outros para o opróbrio 
eterno. 3Mas os que tiverem sido 
sábios, brilharão como o firma-
mento; e os que tiverem ensinado 
a muitos homens os caminhos da 
virtude, brilharão como as estrelas, 
por toda a eternidade”.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 15(16) 
Cantando Salmos e Aclamações p. 165

Guardai-me, ó Deus, * porque 
em vós me refugio!

1. Ó Senhor, sois minha herança e 
minha taça, * meu destino está 
seguro em vossas mãos! * Te-
nho sempre o Senhor ante meus 
olhos, * pois se o tenho a meu 
lado não vacilo.

2. Eis por que meu coração está em 
festa, * minha alma rejubila de 
alegria, * e até meu corpo no re-
pouso está tranquilo; * pois não 
haveis de me deixar entregue à 
morte, * nem deixareis ver vosso 
amigo a corrupção; 

3. Vós me ensinais vosso caminho 
para a vida; * junto a vós, felici-
dade sem limites, * delícia eterna 
e alegria ao vosso lado! Delícia 
eterna e alegria ao vosso lado!

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 10,11-14.18)
Leitura da Carta aos Hebreus
11Todo sacerdote se apresenta dia-
riamente para celebrar o culto, ofe-
recendo muitas vezes os mesmos 
sacrifícios, incapazes de apagar 
os pecados. 12Cristo, ao contrário, 
depois de ter oferecido um sacri-
fício único pelos pecados, sentou-
-se para sempre à direita de Deus. 
13Não lhe resta mais senão esperar 
até que seus inimigos sejam postos 
debaixo de seus pés. 14De fato, com 

Cristo seu único Filho, nosso Senhor, 
/ que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo; /nasceu da Virgem 
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos, 
/ foi crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /res-
suscitou 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 santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Dirijamos nossas preces ao Pai 
em nome de Cristo, que, com sua 
Páscoa, inaugurou a nova criação e 
instaurou a vitória da Cruz sobre o 
pecado e a morte. Rezemos juntos:
T. Reinai, por vosso Cristo, em nossos 
corações.
1. Ó Pai, que a Igreja, presente em todo 

o mundo, se mantenha em paz em 
meio às tribulações vos pedimos.

2. Que se fortaleça a certeza de que os 
sinais do Reino passam pelo cres-
cimento da história vos pedimos.

3. Que os nossos corações, estimula-
dos pela justiça, se preparem para 
a vinda de Cristo vos pedimos.

4. Que sejamos praticantes do amor 
e exemplos da caridade que se faz 
misericórdia vos pedimos.

5. Que a festa de Cristo Rei, que 
se aproxima, reforce a certeza 
da vitória da Cruz, símbolo do 
Amor, vos pedimos.

6. Que o Brasil, que hoje come-
mora a República, encontre ca-
minhos políticos para a justiça 
social vos pedimos. 
(Outras preces da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo nosso Senhor.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD “Liturgia VII”, Fx 12)
1. Bendito seja Deus Pai, do uni-

verso o criador, pelo pão que 
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tis 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 Escri-
turas e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e  o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
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, 
vos deu graças novamente e o en-
tregou 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 ressurreição. Vin-
de, Senhor Jesus!
CC. 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.
CC. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 
apresentamos o sacrifício pascal de 
Cristo, que vos foi entregue. E con-
cedei que, pela força do Espírito do 
vosso amor, sejamos contados, ago-
ra e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Cor-
po e Sangue comungamos.

T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, com 
todos os Bispos, presbíteros e diáco-
nos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados 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 verdade 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!
3C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs (N. e N.), que ador-
meceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos, cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia 
da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-
-aventurada Virgem Maria, São 
José seu esposo, com os Apóstolos 
e Mártires, São Paulo, Patrono da 
nossa Arquidiocese, e todos os San-
tos, vos louvaremos e glorificare-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
CP ou CC. Por Cristo...
T. Amém.

nós recebemos, 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 uni-
verso o criador, pelo vinho que 
nós recebemos, foi de graça e 
com amor.

3. E nós participamos da cons-
trução do mundo novo, com 
Deus, que jamais despreza nossa 
imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício, para a glória do seu nome, para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.
P. Concedei, Senhor nosso Deus, 
que a oferenda colocada sob o vosso 
olhar nos alcance a graça de vos ser-
vir e a recompensa de uma eternida-
de feliz. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
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, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos 
destes vosso Filho Jesus Cristo, nos-
so Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes 
e pecadores, colocando-se ao lado 
dos perseguidos e marginalizados. 
Com a vida e a palavra anunciou 
ao mundo que sois Pai e cuidais de 
todos como filhos e filhas. 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...
CP. Na verdade, vós sois santo e 
digno de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os assis-

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso 
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
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2. Contra um muro que se inclina 
ou parede a desabar, a desabar? Já 
tramaram derrubar-me e não sa-
bem se calar. Sua boca diz louvo-
res, dentro, pensam em condenar.

3. Povo, espera no Senhor, abre a ele o 
coração, o coração. Todo homem é 
só um sopro, mesmo os bons falam 
ilusão. Se botarmos na balança, so-
bem mais que um balão.

4. “Só Deus tem poder e glória”! 
Foi assim, que eu entendi, que 
eu entendi. A bondade, só tu 
tens, o amor se encontra em ti. 
Dás conforme a gente faz, tam-
bém isto, eu entendi.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (Silêncio): Tendo rece-
bido em comunhão o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, concedei, 
ó Deus, possa esta Eucaristia que 
ele mandou celebrar em sua me-
mória fazer-nos crescer em cari-
dade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arqui-
diocese, /discípulo e missionário de Jesus 
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos à verdade do 
Evangelho. / Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós coragem e ar-
dor missionário, / para testemunharmos 
a todos / que Deus habita esta Cidade 

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC III
P. Deus todo-poderoso vos aben-
çoe na sua bondade e infunda em 
vós a sabedoria da salvação.
T. Amém.
P. Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras.
T. Amém.
P. Oriente para ele os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da ca-
ridade e da paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos ...                
T. Amém.
P. Ide em paz,...      
T. Graças a Deus.

22. CANTO FINAL (HL 3, p. 370) CO 1383
Se eu não tiver amor, eu nada 
sou, Senhor! Se eu não tiver 
amor, eu nada sou, Senhor!

1. O amor é compassivo, o amor é 
serviçal, o amor não tem inveja, 
o amor não busca o mal.

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

quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, tende piedade de nós. / 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO
Sl 61(62) (=à fx 18, CD “Liturgia VII”)

Vem o dia por nós esperado * do 
encontro final com Jesus. * To-
dos vivos, alegres, cantando, *://
louvarão a vitória da cruz! //:

1. Só em Deus acho repouso, dele 
espero a salvação, a salvação. 
Ele é a rocha que me salva, for-
ça, pra eu não ir ao chão. Até 
quando vocês juntos contra um 
só atacarão?

É tempo de preparar a comunidade para a 
abertura do Ano Santo Extraordinário da 

Misericórdia, no dia 08/12/2015, 
Solenidade da Imaculada Conceição de 

Nossa Senhora 
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imensa /e tem amor pelo seu povo! /Inter-
cede por nós e pela Igreja de São Paulo, / 
ó santo apóstolo de Jesus Cristo! Amém


