Diocese da Campanha/MG – Ano B – 25 de janeiro de 2022 – Categoria: Festa – Cor: Branca ou Festiva

Conversão do Apóstolo São Paulo

Esta festa, instituída na Gália no século VIII, por ocasião da
trasladação de algumas relíquias do Apóstolo, entrou no
calendário romano pelo fim do século X. A “conversão” de São
Paulo está na base de muitos e importantes elementos de sua
doutrina, em particular do tema do poder da graça divina,
capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no
“Apóstolo” por excelência. Esta conversão é certamente um
dos mais importantes acontecimentos da história da Igreja, que
deve a Paulo a iniciativa da evangelização dos pagãos e a
primeira reflexão teológica sobre a mensagem cristã.

RITOS INICIAIS

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, Christe, Christe eleison!
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

Hino de Louvor
(De pé)

Processional de Entrada
M.: Pe. António Cartageno.

R/. Eu sei em quem pus a minha confiança;
e sei que o Senhor justo juiz me dará a recompensa,
no dia da sua vinda!
Eu sei em quem pus a minha confiança!
(2Tm 1,12;4,8)
Colossenses 1, 12-13
– 12Demos graças a Deus Pai, que nos chama a tomar parte *

na herança dos santos, na luz divina.
– 13Ele nos libertou do poder das trevas *
e nos transferiu para o Reino de seu amado Filho. (R/.)

Acolhida

M.: Leandro Evaristo Ferreira.

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados! (bis)
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
2. 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. (R/.)

Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo. (Ef 6,23)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

3. 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. (R/.)

Ato Penitencial

Final: Amém, amém! Amém, amém!

Pres.: Aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
nós tenha piedade. (Silêncio)
M.: Daniel De Angelis

Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que instruístes o mundo
inteiro pela pregação do apóstolo são Paulo, dai-nos, ao
celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo
seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do

Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo,
a fim de que deis um fruto que dure. (Jo 15,16)

1ª Leitura (At 22,3-16)

Evangelho (Mc 16,15-18)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo disse ao povo: 3“Eu sou judeu,
nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta
cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo
o rigor da Lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso
da causa de Deus, como acontece hoje convosco.
4Persegui até à morte os que seguiam este Caminho,
prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão.
5Disso são minhas testemunhas o Sumo Sacerdote e todo
o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de
recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a
fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para
Jerusalém, a fim de serem castigados. 6Ora, aconteceu
que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio
dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou
ao redor de mim. 7Caí por terra e ouvi uma voz que me
dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues?’ 8Eu
perguntei: ‘Quem és tu, Senhor?’ Ele me respondeu: ‘Eu
sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo’.
9Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz
que me falava. 10Então perguntei: ‘Que devo fazer,
Senhor?’ O Senhor me respondeu: ‘Levanta-te e vai para
Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer’.
11Como eu não podia enxergar, por causa do brilho
daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos
meus companheiros. 12Um certo Ananias, homem piedoso
e fiel à Lei, com boa reputação junto de todos os judeus
que aí moravam, 13veio encontrar-me e disse: ‘Saulo, meu
irmão, recupera a vista!’ No mesmo instante, recuperei a
vista e pude vê-lo. 14Ele, então, me disse: ‘O Deus de
nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua
vontade, veres o Justo e ouvires a sua própria voz.
15
Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os
homens, daquilo que viste e ouviste. 16E agora, o que estás
esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos
teus pecados, invocando o nome dele!’” – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Diác. ou Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos,
15e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura! 16Quem crer e for batizado será
salvo. Quem não crer será condenado. 17Os sinais que
acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão
demônios em meu nome, falarão novas línguas; 18se
pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal
não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos
sobre os doentes, eles ficarão curados”. – Palavra da
Salvação. Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Salmo Responsorial (Sl 116 (117))

4. Pelos que receberam o Batismo em nossa comunidade,
para que sejam construtores da unidade, e pelos judeus
que ainda esperam o Messias, para que façam a mesma
experiência de Paulo e descubram em Jesus a Salvação
do mundo, rezemos:

R/. Ide pelo mundo, a todos pregai o Evangelho.
– 1Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, *
povos todos, festejai-o! (R/.)
– 2Pois comprovado é seu amor para conosco, *
para sempre ele é fiel! (R/.)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo,
invocando a intercessão de São Paulo, o instrumento
escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios; e
digamos juntos:
R/. Senhor, dai-nos o vosso Espírito!
1. Pela Igreja, que nasceu pobre e humilde, e que São
Paulo amou profundamente, para que não se canse de
anunciar o Cristo com a pregação do Evangelho e com
o testemunho da santidade, rezemos:
2. Pelo nosso Papa Francisco, por nosso Bispo Pedro,
pelos bispos, padres e diáconos, para que abram o
coração aos dons do Espírito, e Jesus Cristo os encante
como a Paulo, rezemos:
3. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que o Pai
Misericordioso faça surgir, entre os cristãos, apóstolos
e apóstolas que lhes levem o Evangelho, rezemos:

(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Pai todo-poderoso e eterno, que destes ao apóstolo
São Paulo um amor vivo e profundo por Jesus Cristo,
concedei-nos, por sua intercessão, a graça de trabalhar
pelo Evangelho e pela unidade de todos os cristãos. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
Versão e M.: Valmir Neves Silva, CD Festas Litúrgicas II.

Romanos 8, 35-36.38-39

R/. Quem nos separará? / Quem vai nos separar? / do
amor do Cristo, / quem nos separará? / Se ele é por
nós, quem será, quem será contra nós? / Quem vai
nos separar do amor de Cristo quem será?
1. Nem angústia, nem a fome / nem nudez ou tribulação, /
perigo ou espada, / toda perseguição. (R/.)
2. Nem a morte, nem a vida, / nem os anjos dominações, /
presente nem futuro, / pode- res nem opressões. (R/.)
3. Nem as forças das alturas, / nem as forças das
profundezas, / nenhuma das criaturas, / nem toda a
natureza. (R/.)
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs.
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Que o vosso Espírito, ó Deus, nos conceda nesta
celebração a luz da fé que sempre iluminou o apóstolo São
Paulo para anunciar o vosso nome aos povos. Por Cristo,
nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Pref. dos Apóstolos I - Os apóstolos, pastores do povo de Deus)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e cheio de bondade. Pastor
eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais
constantemente pela proteção dos Apóstolos. E assim a
Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à
sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus
Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa
grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-

nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Estando para ser entregue e abraçando livremente
a paixão, 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.
Pres.: 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Salvador do mundo, salvai-nos,
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição!
Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade
com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos
os ministros do vosso povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da
vossa face.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São
Paulo, com os santos Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Pres.: 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. Ass.: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!

Oração pela Paz
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o Pres. ou Diác. convida para o abraço da paz)

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado...
Pres.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor...
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que entreis...
(Sentados)

Canto da Comunhão
M.: Pe. António de Oliveira Azevedo.

R/. Eu vivo na fé de Cristo;
eu vivo na fé de Cristo, Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim;
que me amou e se entregou por mim! (Gl 2,20)
Efésios 1,3-10

– 3Bendito e louvado seja Deus, *
o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso,
– que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo *
com bênção espiritual de toda sorte! (R/.)
– 4Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, *
já bem antes de o mundo ser criado,
– para que fôssemos, perante a sua face, *
sem mácula e santos pelo amor. (R/.)
= 5Por livre decisão de sua vontade, †
predestinou-nos, através de Jesus Cristo, *
a sermos nele os seus filhos adotivos,
– 6para o louvor e para a glória de sua graça, *
que em seu Filho bem-amado nos doou. (R/.)
– 7É nele que nós temos redenção, *
dos pecados remissão pelo seu sangue.

= Sua graça transbordante e inesgotável †
8Deus derrama sobre nós com abundância, *
de saber e inteligência nos dotando. (R/.)
– 9E assim, ele nos deu a conhecer *
o mistério de seu plano e sua vontade,
– que propusera em seu querer benevolente, *
10na plenitude dos tempos realizar:
– o desígnio de, em Cristo, reunir *
todas as coisas: as da terra e as do céu. (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Que esta comunhão, Senhor nosso
Deus, alimente em nós o ardor da caridade que inflamava
o apóstolo São Paulo em sua solicitude por todas as
Igrejas. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Benção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe
pelos méritos e a intercessão do Santo Apóstolo Paulo.
Ass.: Amém.
Pres.: Aquele que vos quis instruir pela doutrina e
exemplo dos Apóstolos vos torne, por sua proteção,
testemunhas da verdade para todos. Ass.: Amém.
Pres.: Pela intercessão dos Apóstolos, que vos deram por
sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo. Ass.: Amém.
Diác. ou Pres.: A alegria do Senhor seja a vossa força; ide
em paz e o Senhor vos acompanhe. Ass.: Graças a Deus!

