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RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 CO 444 (CD XII, fx. 17)

1

Ó Pai, somos nós o povo eleito, / 
que Cristo veio reunir! (bis)
1. Pra viver da sua vida, aleluia! / O 
Senhor nos enviou, aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia! / 
O Senhor nos enviou, aleluia!
3. Pra ser sinal da Salvação, aleluia! 
/ O Senhor nos enviou, aleluia!
4. Pra anunciar o Evangelho, ale-
luia! / O Senhor nos enviou, aleluia!
5. Pra servir na unidade, aleluia! / O 
Senhor nos enviou, aleluia!
6. Pra celebrar a sua glória, aleluia! 
/ O Senhor nos enviou, aleluia!
7. Pra construir um mundo novo, ale-
luia! / O Senhor nos enviou, aleluia!
8. Pra caminhar na esperança, ale-
luia! / O Senhor nos enviou, aleluia!

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 reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, este 
é o dia consagrado ao Senhor, 
dia em que nós, o povo eleito, 
nos reunimos em torno do altar 
para render graças ao Pai, por 
seu Filho Jesus, que por nós mor-
reu e ressuscitou. Para nós, este é 
o primeiro dia da semana que ini-
ciamos em atitude de louvor e de 
reconhecimento pelas bênçãos 
que Deus nos concedeu. É dia de 
nos unirmos a toda criação para 
louvar e bendizer o Senhor. 

ATO PENITENCIAL3
P. No dia em que celebramos a vi-
tória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos convi-
dados a morrer ao pecado e res-
surgir para uma vida nova. Reco-
nheçamos-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

(silêncio)
P. Senhor, que sois o caminho que nos 
leva ao Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que sois a verdade que ilu-
mina 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, cuja 
providência jamais falha, nós vos 
suplicamos humildemente: afastai 
de nós o que é nocivo, e concedei-
-nos tudo o que for útil. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Guardar o dia do Senhor é 
mandamento que Deus estabelece 
para que não sejamos escravos. É 
dia de estar reunido com os irmãos 
e irmãs para ouvir sua Palavra e nos 
alimentar do seu próprio Corpo. Es-
cutemos o Senhor.

PRIMEIRA LEITURA
(Dt 5, 12-15)

6

Leitura do Livro do Deuteronômio. 
Assim fala o Senhor: 12‘Guarda o 
dia de sábado, para o santificares, 
como o Senhor teu Deus te man-
dou. 13Trabalharás seis dias e neles 
farás todas as tuas obras. 14O sétimo 
dia é o do sábado, o dia do descanso 
dedicado ao Senhor teu Deus. Não 
farás trabalho algum, nem tu, nem 
teu filho, nem tua filha, nem teu 
escravo, nem tua escrava, nem teu 
boi, nem teu jumento, nem algum 
de teus animais, nem o estrangeiro 
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que vive em tuas cidades, para que 
assim teu escravo e tua escrava re-
pousem da mesma forma que tu. 
15Lembra-te de que foste escravo no 
Egito e que de lá o Senhor teu Deus 
te fez sair com mão forte e braço 
estendido. É por isso que o Senhor 
teu Deus te mandou guardar o sá-
bado. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 80/817

Exultai no Senhor, a nossa força!
1. Cantai salmos, tocai tamborim,* 
/ harpa e lira suaves tocai! / Na 
lua nova soai a trombeta, * na lua 
cheia, na festa solene!
2. Porque isto é costume em Jacó, 
* / um preceito do Deus de Israel; / 
uma lei que foi dada a José, * quan-
do o povo saiu do Egito.
3. Eis que ouço uma voz que não 
conheço: / ‘Aliviei as tuas costas de 
seu fardo, * / cestos pesados eu ti-
rei de tuas mãos.Na angústia a mim 
clamaste, e te salvei. /
4. Em teu meio não exista um deus 
estranho * / nem adores a um deus 
desconhecido! / Porque eu sou o 
teu Deus e teu Senhor, * / que da 
terra do Egito te arranquei.

SEGUNDA LEITURA
(2Cor 4, 6-11)

8

Leitura da Segunda Carta de São Pau-
lo aos Coríntios. Irmãos: 6Deus que 
disse: ‘Do meio das trevas brilhe a luz’, 
é o mesmo que fez brilhar a sua luz 
em nossos corações, para tornar claro 
o conhecimento da sua glória na face 
de Cristo. 7Ora, trazemos esse tesou-
ro em vasos de barro, para que todos 
reconheçam que este poder extraor-
dinário vem de Deus e não de nós. 
8Somos afligidos de todos os lados, 
mas não vencidos pela angústia; pos-
tos entre os maiores apuros, mas sem 
perder a esperança; 9perseguidos, 
mas não desamparados; derrubados, 
mas não aniquilados; 10por toda parte 
e sempre levamos em nós mesmos 
os sofrimentos mortais de Jesus, para 
que também a vida de Jesus seja ma-
nifestada em nossos corpos. 11De fato, 
nós, os vivos, somos continuamente 
entregues à morte, por causa de Je-
sus, para que também a vida de Jesus 
seja manifestada em nossa natureza 
mortal. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia (bis)
A letra mata, / o Espírito dá vida. / 
Onde estiver o teu Espírito, Senhor, 
/ a liberdade há de estar. / Cante-
mos, viva!

EVANGELHO (Mc 2,23-3,6)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.
23Jesus estava passando por uns 
campos de trigo, em dia de sábado. 
Seus discípulos começaram a arran-
car espigas, enquanto caminhavam. 
24Então os fariseus disseram a Je-
sus: ‘Olha! Por que eles fazem em 
dia de sábado o que não é permi-
tido?’ 25Jesus lhes disse: ‘Por aca-
so, nunca lestes o que Davi e seus 
companheiros fizeram quando pas-
saram necessidade e tiveram fome? 
26Como ele entrou na casa de Deus, 
no tempo em que Abiatar era sumo 
sacerdote, comeu os pães ofereci-
dos a Deus, e os deu também aos 
seus companheiros? No entanto, 
só aos sacerdotes é permitido co-
mer esses pães’. 27E acrescentou: ‘O 
sábado foi feito para o homem, e 
não o homem para o sábado. 28Por-
tanto, o Filho do Homem é senhor 
também do sábado’. 3,1Jesus entrou 
de novo na sinagoga. Havia ali um 
homem com a mão seca. 2Alguns 
o observavam para ver se haveria 
de curar em dia de sábado, para 
poderem acusá-lo. 3Jesus disse ao 
homem da mão seca: ‘Levanta-te 
e fica aqui no meio!’ 4E perguntou-
-lhes: ‘É permitido no sábado fazer 
o bem ou fazer o mal? Salvar uma 
vida ou deixá-la morrer?’ Mas eles 
nada disseram. 5Jesus, então, olhou 
ao seu redor, cheio de ira e tristeza, 
porque eram duros de coração; e 
disse ao homem: ‘Estende a mão’. 
Ele a estendeu e a mão ficou cura-
da. 6Ao saírem, os fariseus com os 
partidários de Herodes, imediata-
mente tramaram, contra Jesus, a 
maneira como haveriam de matá-
-lo. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em Deus Pai todo-poderoso / 
Criador do céu e da terra, / e em Je-
sus Cristo seu único Filho, nosso Se-
nhor, / que foi concebido pelo po-
der 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 FIÉIS12
P. Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai 
do céu, que nos manda guardar o 
dia que reservou para Si e santificá-
-lo pela oração e pelo repouso. Fa-
çamos subir até Ele as nossas pre-
ces, dizendo: 
T. Ouvi, Senhor, a oração da vossa 
Igreja.
1. Senhor, este é o dia a Vós consa-
grado; concedei às nossas comuni-
dades e paróquias o ardente desejo 
de celebrar com dignidade os vos-
sos mistérios;
2. Senhor,Vós prescrevestes este dia 
como dia de repouso; iluminai a to-
dos os que, por causa da ganância, 
vivem mergulhados na agitação e 
não respeitam vosso preceito;
3. Senhor, Vós nos libertastes de 
todo tipo de escravidão; concedei 
a todos os que vivem esmagados 
pelo trabalho e pelos que são trata-
dos ainda hoje como escravos, para 
que alcancem seu direito ao tempo 
de descanso e de culto a Vós.
4. Senhor, só Vós sois o nosso Deus; 
concedei-nos a nós reunidos nesta 
celebração a graça de jamais deixar 
de fazer o bem ao próximo, reco-
nhecendo nele a Vossa presença.

(outras preces da comunidade)

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, 
a sabedoria para andar nos vossos 
caminhos e a graça de mostrar, no 
nosso modo de viver, o esplendor 
da glória que se reflete no rosto de 
Cristo, vosso Filho. Ele que vive e 
reina por todos os séculos.
T. Amém.
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APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS  (CD VI Fx 14)

13

1. Bendito e louvado seja o Pai nosso 
criador, / o pão que nós recebemos 
é prova do seu amor. / O pão que 
nós recebemos é prova do seu amor. 
/ É o fruto de sua terra do povo tra-
balhador. / O fruto de sua terra do 
povo trabalhador, / na missa é trans-
formado no corpo do Salvador.
Bendito seja Deus, bendito seu 
amor. / Bendito seja Deus Pai oni-
potente, nosso Criador. (bis)
2. Bendito e louvado seja o Pai nos-
so criador, / o vinho que recebemos 
é prova do seu amor. / O vinho que 
recebemos é prova do seu amor. / 
É o fruto de sua terra do povo tra-
balhador. / O fruto de sua terra do 
povo trabalhador, / na missa é trans-
formado no sangue do Salvador.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

14

P. Confiados, ó Deus, no vosso amor 
de pai, acorremos ao altar com nos-
sas oferendas; dai-nos, por vossa 
graça, ser purificados pela Eucaris-
tia que celebramos. Por Cristo, nos-
so Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio TC IX, p.436)

15

P. Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças e bendizer-vos, Senhor, Pai santo, 
fonte da verdade e da vida, porque, 
neste domingo festivo, nos acolhes-
tes em vossa casa. Hoje, vossa fa-
mília, para escutar vossa Palavra e 
repartir o Pão consagrado, recorda a 
ressurreição do Senhor, na esperan-
ça de ver o dia sem ocaso, quando a 
humanidade inteira repousará junto 
de Vós. Então, contemplaremos vos-
sa face e louvaremos sem fim vos-
sa misericórdia. Por isso, cheios de 
alegria e esperança, unimo-nos aos 
anjos e a todos os santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz...
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó 
Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, 
porque, por Jesus Cristo, vosso Fi-
lho e Senhor nosso, e pela força do 

Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr do sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos: 
santificai pelo Espírito Santo as ofe-
rendas que vos apresentamos para 
serem consagradas, a fim de que 
se tornem o Corpo e † o Sangue de 
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, que nos mandou celebrar 
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu 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. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res-
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício 
que nos reconcilia convosco e con-
cedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo 
e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, São José, 

seu esposo, os vossos Apóstolos 
e Mártires, São Paulo, patrono da 
nossa Arquidiocese, N. e todos os 
santos, que não cessam de interce-
der por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o 
nosso bispo Odilo, com os Bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas dis-
persos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e 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 COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO1717

Jesus disse ao homem, de mão res-
sequida, / “Estenda mão!” e ei-la 
estendida. / Jesus disse ao homem, 
de mão ressequida, / “Estenda 
mão!” e ei-la estendida. 
1. Vamos juntos dar glória ao Se-
nhor / e a seu nome fazer louvação. 
/ Procurei o Senhor, me atendeu, / 
me livrou de uma grande aflição. / 
Olhem todos pra ele e se alegrem, / 
todo tempo sua boca sorria! / Este 
pobre gritou e ele ouviu, / fiquei li-
vre de minha agonia.
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2. Acampou na batalha seu anjo, / 
defendendo seu povo e o livrando. / 
Provem todos, pra ver como é bom 
/ o Senhor que nos vai abrigando. 
Santos todos, adorem o Senhor, / 
aos que o amam, nenhum mal as-
salta. / Quem é rico, empobrece e 
tem fome, / mas, a quem busca a 
Deus, nada falta.
3. Ó meus filhos, escutem o que eu 
digo, / pra aprender o temor do Se-
nhor. / Qual o homem que ama sua 
vida, / e a seus dias quer dar mais 
valor? Tua língua preserva do mal / 
e não deixes tua boca mentir. / Ama 
o bem e detesta a maldade, / vem a 
paz procurar e seguir! / 
4. Sobre o justo o Senhor olha sem-
pre, / seu ouvido se põe a escutar. / 
Que teus olhos se afastem dos maus, 
/ pois, ninguém deles vai se lembrar. 
/ Deus ouviu, quando os justos cha-
maram / e livrou-os de sua aflição. /
Está perto de quem se arrepende, / 
ao pequeno ele dá salvação.
5. Para o justo há momentos amar-
gos, / mas vem Deus pra lhe dar 
proteção. / Ele guarda com amor os 
seus ossos, / nenhum deles terá per-
dição. / A malícia do ímpio o liquida, 
/ quem persegue o inocente é arra-
sado. / O Senhor a seus servos liber-
ta, / quem o abraça, não é castigado.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Ó Deus, governai pelo 
vosso Espírito aos que nutris com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho. 
Dai-nos proclamar nossa fé não so-
mente em palavras mas também 
na verdade de nossas ações, para 
que mereçamos entrar no reino dos 
céus. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

19

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 

VASOS ESCOLHIDOS. MAS SÃO DE BARRO
Na segunda leitura da Missa de 
hoje, São Paulo fala da extraordi-
nária graça que nos foi dada pelo 
fato de termos conhecido a Cristo 
e a luz de seu Evangelho. É como 
um tesouro sumamente precioso, 
que nem sempre sabemos valori-
zar como convém. Trazemos esse 
tesouro em vasos de barro. E esse 
vaso somos nós mesmos.
Somos frágeis e inconstantes. Po-
demos voltar a cair no pecado e 
perder a nossa dignidade batismal. 
Aquilo que Deus nos confiou preci-
sa ser muito bem cuidado median-
te a vida cristã virtuosa e exemplar. 
O cristão nunca deve esquecer a 
sua dignidade de filho de Deus. 
São Paulo recomendava: “vivei de 
acordo com a graça que vos foi 
dada”; e ainda: “vivei de modo dig-
no do chamado que recebestes”.
Nosso sínodo arquidiocesano traz 
o lema: “somos testemunhas de 
Deus na cidade de São Paulo”. E 
isso não é assim, simplesmente 
porque achamos bonito: é missão 
dada por Cristo a todos os cris-
tãos: “vós sereis minhas testemu-
nhas...” É muita responsabilidade 
para nós, que somos cidadãos en-
tre os cidadãos. Somos “vasos de 
barro” e devemos ter consciência 
disso. Um cristão não deve dar 
maus exemplos nem viver uma 

vida desonesta e corrupta.
Na próxima sexta-feira, celebrare-
mos a festa do Sagrado Coração 
de Jesus, imagem do amor infini-
to de Deus por nós que, em Cris-
to, mostrou-nos seu amor “até o 
fim”. No sangue e água que saem 
do coração de Jesus, traspassa-
do pela lança, está significado o 
amor que faz viver e a água do 
Batismo que nos purifica e sa-
cia. Cristo se fez, por assim dizer, 
“vaso de barro”, esmagado até o 
extremo, por amor a nós!
Na festa do Sagrado Coração, a 
Igreja convida todos a rezarem 
pela santificação dos sacerdotes. 
Embora sejamos vasos de barro, 
trazemos em nós o tesouro pre-
cioso da unção sacerdotal, que 
nos faz ministros de Cristo Sa-
cerdote, Mestre e Pastor para os 
irmãos. Precisamos da oração de 
todos para que apareça mais o te-
souro do que o vaso... 
Que sejamos servidores dignos 
e santos dos mistérios do Deus 
santo em favor de nossos irmãos. 
Convido todos à participação na 
Missa em sua paróquia e à oração 
pelos sacerdotes na festa do Sa-
grado Coração.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo 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!
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RITOS FINAIS

DIA 08 DE JUNHO
• Solenidade do Sagrado 

Coração de Jesus;
• Dia de Oração pela 
Santificação do Clero.

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


