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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 02 de Setembro de 2012 - Nº 45
VIGÉSIMO SEGUNDO DO TEMPO COMUM
MÊS DA BÍBLIA
Cor litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO - Com.: Meus irmãos, iniciando o mês da Bíblia, nós somos chamados a professar que a Palavra
de Deus é uma fonte segura de oração e de amadurecimento na fé e alimento para a vida de todo fiel que
medita os seus ensinamentos e os coloca em prática. Fiquemos de pé e iniciemos, com alegria, a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS SEMEADA NO MEIO DO POVO, /QUE
CRESCEU, CRESCEU E NOS TRANSFORMOU, / ENSINANDO-NOS VIVER NUM MUNDO NOVO. / 1. Deus é
bom, nos ensina a viver. / Nos revela o caminho a seguir. / Só no amor partilhando seus dons, / Sua presença
iremos sentir. / 2. Somos povo, o povo de Deus, / e formamos o reino de irmãos. / E a palavra que viva nos
guia/ e alimenta a nossa união.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. CEL.: Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que continuamente nos visitais com
a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que
vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM.
4. GLÓRIA a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados! 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! 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 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 DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e
guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos caríssimos: é o próprio Cristo quem fala quando Sua Palavra é proclamada na celebração
litúrgica. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Dt 4,1-2.6-8) – Leitura do Livro do Deuteronômio
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Moisés falou ao povo, dizendo: “Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que,
fazendo-os, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. 2Nada acrescenteis,
nada tireis, à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos
prescrevo.6Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência
perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: ‘Na verdade, é sábia e inteligente esta grande
nação!’ 7Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre
que o invocamos? 8E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje
vos ponho diante dos olhos?” Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 14/15) REFR.: SENHOR, QUEM MORARÁ EM VOSSA CASA E NO
VOSSO MONTE SANTO, HABITARÁ? / 1. É aquele que caminha sem pecado/ e pratica a justiça fielmente;/ que
pensa a verdade no seu íntimo/ e não solta em calúnias sua língua. / 2. Que em nada prejudica o seu irmão/
nem cobre de insultos seu vizinho;/ que não dá valor algum ao homem ímpio,/ mas honra aos que respeitam
o Senhor. / 3. Não empresta o seu dinheiro com usura,/ nem se deixa subornar contra o inocente./ Jamais
vacilará quem vive assim!
8. 2ª LEITURA (Tg 1,17-18.21b-22.27) – Leitura da Carta de são Tiago.
Irmãos bem-amados, 17todo dom precioso e toda dádiva perfeita vêm do alto; descem do Pai das luzes, no
qual não há mudança nem sombra de variação. 18De livre vontade ele nos gerou, pela Palavra da verdade, a
fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. 21bRecebei com humildade a Palavra que em vós foi
implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. 22Todavia, sede praticantes da Palavra e não meros
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 27Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta:
assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. Deus,
nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós, as primícias do seu
gesto criador!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 7,1-8.14-15.21-23) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE
ESTÁ NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. TODOS: GLÓRIA A
VÓS SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 1os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de
Jesus. 2Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem
lavado. 3Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a
tradição recebida dos antigos. 4Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos
outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. 5Os
fariseus e os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: “Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos
antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?” 6Jesus respondeu: “Bem profetizou Isaías a vosso respeito,
hipócritas, como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. 7De
nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos’. 8Vós
abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens”. 14Em seguida, Jesus chamou a
multidão para perto de si e disse: “Escutai, todos, e compreendei: 15 o que torna impuro o homem não é o que
entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. 21Pois é de dentro do coração humano que saem as
más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, 22adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes,
devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 23Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que
tornam impuro o homem”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
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11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - 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 Pôncio 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 comunhão dos Santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos caríssimos, oremos, ao Senhor, que está perto de quantos O invocam,
e imploremos a Sua graça em favor de todos os homens, dizendo: Senhor, atendei a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que anuncie ao mundo a necessidade de uma nova
evangelização para uma eficaz transmissão da fé cristã, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
2) Pela Santa Igreja de Deus, para que conserve fielmente os tesouros da Tradição e da Sagrada Escritura,
seja dócil aos apelos do Espírito Criador e atenta aos sinais dos tempos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
3) Pelos governantes, para que à luz da Sagrada Escritura, garantam ao seu povo o direito de cidadania e
igualdade social, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
4) Pelas famílias de nossa comunidade, para que, com sabedoria, consigam reservar tempo para escutar,
para meditar e interiorizar a Palavra de Deus, de modo que ela oriente os seus valores e suas ações,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
5) Por todos nós aqui reunidos, para que alimentados pela Palavra de Deus saibamos viver a graça do amor
que transforma e do perdão que renova, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Senhor, nosso Deus, escutai as súplicas que vos dirigimos pelas necessidades de todos os homens e
guardai os discípulos do Vosso Filho em perfeita fidelidade ao Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão
que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!
REFR.: A LIBERDADE HAVERÁ, A IGUALDADE HAVERÁ E NESTA FESTA ONDE A GENTE É IRMÃO O DEUS DA
VIDA SE FAZ COMUNHÃO! (BIS) / 2. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. A luz acesa é fé que
palpita hoje em nós do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar! / 3. Benditos sejam os frutos
da terra de Deus, benditos sejam o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que
conosco estará além do altar!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça
da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS:
AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (P. 478) – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum I - MR (P. 428) - 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 Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da sua Páscoa, realizou uma
obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do
pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar, por todo o
mundo, as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos
santos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: 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. 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé.
TODOS: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS, SENHOR, A
VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
CEL.: 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Bento, com o nosso bispo Sergio, seu bispo auxiliar Leonardo e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos serviram, a fim de Vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: 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.
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TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – 1 - Vejam, eu andei pelas vilas, / apontei as saídas como o Pai me pediu /
portas, eu cheguei para abri-las, / eu curei as feridas como nunca se viu / REFR.: POR ONDE FORMOS
TAMBÉM NÓS QUE BRILHE A TUA LUZ! / FALA, SENHOR, NA NOSSA VOZ, EM NOSSA VIDA / NOSSO
CAMINHO ENTÃO CONDUZ. QUEREMOS SER ASSIM! / QUE O PÃO DA VIDA NOS REVIGORE NO NOSSO
"SIM"! / 2 - Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida / que meu Pai vê melhor / luzes, ascendi com
brandura / para a ovelha perdida não medi meu suor / 3 - Vejam, procurei bem aqueles que ninguém
procurava / e falei do meu Pai / pobres, a esperança que é deles eu não quis ver / escrava de um poder que
retrai / 4 - Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo / pois o Pai quer assim / tramas, enfrentei
prepotência dos que temem / o novo qual perigo sem fim / 5 - Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os
caídos / do meu Pai fui as mãos / laços, recusei os esquemas / eu não quero oprimidos, quero um povo de
irmãos / 6 - Vejam, procurei ser bem claro: o meu Reino é diverso / não precisa de rei! / tronos outro jeito
mais raro de juntar o disperso / o meu Pai tem por lei / 7 - Vejam, do meu Pai a vontade eu cumpri passo a
passo / foi para isso que eu vim / dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso / eu mantive o meu
"SIM" / 8 - Vejam, fui além das fronteiras, espalhei a boa-nova: / todos filhos de Deus! / vida, não se deixe nas
beiras quem quiser / maior prova: venha ser um dos meus!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida,
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir
em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
CANTO OPCIONAL
REFR.: TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO DE UM DEUS-AMOR, DE UM DEUS IRMÃO / É FELIZ QUEM CRÊ NA
REVELAÇÃO, QUEM TEM DEUS NO CORAÇÃO / 1. Jesus Cristo é a palavra. Pura imagem de Deus Pai / Ele é
vida e verdade. A suprema caridade / 2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor / Precisamos ser
profeta para o mundo ser melhor / 3. Vossa Lei se fundamenta na palavra dos apóstolos / João, Mateus,
Marcos e Lucas transmitiram esta fé / 4. Vinde a nós, o Santo Espírito, vinde nos iluminar /A palavra que nos
salva nós queremos conservar.
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Gregório Magno PpDr, memória. 1 Cor 2, 1-5; Sl 118 (119);Lc 4, 16-30
Ter.: 1 Cor 2 10b -16; Sl 144 (145); Lc 4, 31-37
Qua.: 1 Cor 3, 1-9; Sl 32 (33); Lc 4, 38-44
Qui.: 1 Cor 3, 18-23; Sl 23 (24); Lc 5, 1-11
Sex.: 1 Cor 4, 1-5; Sl 36 (37); Lc 5, 33-39
Sab.: Natividade de Nossa Senhora, festa. Mq 5,1-4ª ou Rm 8, 28-30; Sl 70 (71); Mt 1,1-16.18-23 ou mais
breve 1, 18-23
Segunda Semana do Saltério
Vigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Hinário Litúrgico HL3 CD Liturgia 6,7,9 Paulus Cantos e Orações (CO)
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