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ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, a fé na ressurreição dos mortos nos é assegurada por Cristo, que
comunica a todos os que n’Ele creem a mesma vida que Ele possui em plenitude. Com renovada
esperança, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: NÃO ME ABANDONES, SENHOR, VEM SOCORRER, VEM SOCORRER, VEM
SOCORRER, DEPRESSA, VEM, MEU SALVADOR / 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 estendo as minhas mãos, / a
minh’alma está sedenta / como terra esturricada, / ressequida e poeirenta. / 3. Vem, depressa, meu
Senhor! / Vem, depressa, me escutar! / Meu espírito está fraco, / eu já estou para desmaiar. / Não me
escondas o teu rosto, / para eu não me arrasar. / 4. Vem, me ensina a fazer sempre, / ó Senhor, tua
vontade! / Teu Espírito me guia / a uma terra conquistada. / Vem, renova minha vida, / das angústias
libertada.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama
à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Solo:
Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE
NÓS. Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 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 de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo
para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos caríssimos, nossa vida se encaminha para o encontro definitivo com o Pai, onde eternamente
viveremos em Sua glória. Ouçamos com atenção.
6. 1ª LEITURA (2 Mac 7, 1-2.9-14) – Leitura do Segundo Livro dos Macabeus.
Naqueles dias, 1Aconteceu que foram presos sete irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes
de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. 2Um deles,
tomando a palavra em nome de todos, falou assim: “Que pretendes? E que procuras saber de nós?
Estamos prontos a morrer, antes que violar as leis de nossos pais”. 9O segundo, prestes a dar o último
suspiro, disse: “Tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente. Mas o Rei do universo nos ressuscitará para
uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis”. 10Depois deste, começaram a torturar o terceiro.
Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos. 11E disse, cheio de
confiança: “Do Céu recebi estes membros; por causa de suas leis os desprezo, pois do Céu espero recebêlos de novo”. 12O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse
adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fossem. 13Morto também este, submeteram o
quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando-o. 14Estando quase a expirar, ele disse: “Prefiro ser
morto pelos homens tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti,
porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida!”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.

7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 16/17) – REFR.: AO DESPERTAR, ME SACIARÁ VOSSA PRESENÇA / E
VEREI A VOSSA FACE! / 1. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, / Escutai e atendei o meu clamor! / Inclinai
o vosso ouvido à minha prece, / pois não existe falsidade nos meus lábios! / 2. Os meus passos eu firmei na
vossa estrada / e por isso, os meus pés não vacilaram. / Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, /
inclinai o vosso ouvido e escutai-me! / 3. Protegei-me qual dos olhos a pupila / e guardai-me, à proteção de
vossas asas. / Mas eu verei, justificado, a vossa face / e, ao despertar, me saciará vossa presença.
8. 2ª LEITURA (2Ts 2,16-3,5) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: 16Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma
consolação eterna e feliz esperança, 17animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e
palavra. 3,1Quanto ao mais, irmãos, rezai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada
como foi entre vós. 2Rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos pois nem todos
têm a fé! 3Mas o Senhor é fiel; ele vos confirmará e vos guardará do mal. 4O Senhor nos dá a certeza de
que vós estais seguindo e sempre seguireis as nossas instruções. 5Que o Senhor dirija os vossos corações
ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Jesus Cristo é o
primogênito dos mortos; a ele a glória e o domínio para sempre!

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO - (Lc 20, 27-38) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A
VÓS, SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 27Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, 28e lhe
perguntaram: “Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem
filhos, deve casar-se com a viúva e fim de garantir a descendência para o seu irmão. 29Ora, havia sete
irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. 30Também o segundo 31e o terceiro se casaram com
a viúva. E assim os sete: todos morreram sem deixar filhos. 32Por fim, morreu também a mulher. 33Na
ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela”. 34Jesus respondeu aos
saduceus: “Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, 35mas os que forem julgados dignos da
ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento;
36
e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. 37Que
os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de ‘o
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’. 38Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois
todos vivem para ele”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
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 e irmãs, na certeza da ressurreição futura, apresentemos a Deus as
nossas súplicas, dizendo: Ouvi-nos, Senhor!
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que seja para o mundo sinal da presença de Deus e encaminhe a todos
os homens na perspectiva da vida eterna em Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
2) Por Dom José Newton de Almeida Baptista, primeiro Arcebispo de nossa Arquidiocese, neste décimo
segundo aniversário de seu falecimento, para que, do céu, continue intercedendo pelas necessidades
do povo de Deus que habita no Distrito Federal, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
3) Por todos os que sofrem, para que, fortificados pela fé na ressurreição, sejam para o mundo fecundo
sinal da presença de Jesus, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
4) Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que os seus nomes estejam inscritos no Céu, e
Cristo lhes dê sem demora a vida eterna, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!

(Preces Espontâneas):
CEL: Senhor, Deus da vida e da alegria, concedei-nos a graça de começar a construir na terra o reino de paz
e de justiça, de vida e de verdade, que esperamos um dia desfrutar. Por Cristo nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – NO TEU ALTAR, SENHOR, COLOCO A MINHA VIDA EM ORAÇÃO! / 1. A alegria
de te amar e ser amado quero em tuas mãos depositar. / 2. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver
com mais amor. / 3. Os amigos que me deste e que são teus tudo entrego a Ti, ó Senhor.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e
de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério. 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
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 Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José
Aparecido) 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, São José, seu castíssimo esposo, 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.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: NA VIDA CAMINHA QUEM COME DESTE PÃO. NÃO ANDA SOZINHO
QUEM VIVE EM COMUNHÃO!/ 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e, unidos na alegria, partir o
pão do amor. / 2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos
seus. / 3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, que em nós o mundo veja a luz do seu amor. / 4. Foi Deus
quem deu outrora ao povo o pão do céu, porém, nos dá agora o próprio Filho seu. / 5. Será bem mais
profundo o encontro, a comunhão, se formos para o mundo sinal de salvação. / 6. A nossa Eucaristia ajude
a sustentar quem quer, no dia a dia, o amor testemunhar!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS (Pausa) Fortificados por este alimento sagrado, nós
vos damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência: fazei que perseverem na sinceridade do vosso
amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. Martinho de Tours B, memória. Sb 1, 1-7; Sl 138 (139); Lc 17-1-6.
Ter.: S. Josafá BMt, memória. Sb 2,23-3-9; Sl 33 (34); Lc 17-7-10.
Qua.: Sb 6, 1-11; Sl 81 (82); Lc 17,11-19.

Qui.: Sb 7,22 -8,1; Sl 118 (119); Lc 17, 20-25.
Sex.: Sto Alberto Magno BDr, MFac. Sb 13, 1-9; Sl 18 (19); Lc 17,26-37.
Sáb.: Sta Margarida da Escócia; Sta Gertrudes, Vg. Memórias Facultativas. Sb 18, 14-16; 19, 6-9; Sl 104 (105); Lc 18, 1-8.

Quarta Semana do Saltério
Trigésimo Segundo Domingo do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

