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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 14 de setembro de 2014 - Nº 49
VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Cor Litúrgica: Vermelho
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos e irmãs, a Liturgia deste Domingo, Festa da Exaltação da Santa Cruz, convida-nos
a olhar para a Cruz de Cristo, a aprender a lição do amor total e a percorrer com o nosso Redentor o caminho
da entrega e do dom da vida. Fiquemos de pé e iniciemos, com fé, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 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, ó Santo Espírito, vinde nos
iluminar /A palavra que nos salva nós queremos conservar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e 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.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa). CEL.:
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende
piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que nos tornastes participantes do
vosso Corpo e do vosso Sangue, 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) - Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho
morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
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Liturgia da Palavra
Com.: Meus irmãos, esvaziar-se de si mesmo por amor, para acolher o outro, é o caminho do amor de Cristo
entre os homens. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Nm 21, 4b-9) – Leitura do Livro dos Números.
Naqueles dias, 4Os filhos de Israel partiram do monte Hor, pelo caminho que leva ao mar Vermelho, para
contornarem o país de Edom. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se, 5e se pôs a falar contra
Deus e contra Moisés, dizendo: “Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão,
falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável”. 6Então o Senhor mandou contra o povo
serpentes venenosas, que os mordiam; e morreu muita gente em Israel. 7O povo foi ter com Moisés e disse:
“Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes”. Moisés
intercedeu pelo povo, 8e o Senhor respondeu: “Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma
haste; aquele que for mordido e olhar para ela viverá”. 9Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a
como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de
bronze, ficava curado. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 78/77)
REFR.: DAS OBRAS DO SENHOR, Ó MEU POVO, NÃO TE ESQUEÇAS! / 1. Escuta, ó meu povo, minha Lei, /
ouve atento as palavras que eu te digo; abrirei a minha boca em parábolas,/ os mistérios do passado
lembrarei. / 2. Quando os feria, eles então o procuravam/ convertiam-se correndo para ele; / recordavam que
o Senhor é sua rocha / e que Deus seu Redentor, é o Deus Altíssimo. / 3. Mas apenas o honravam com seus
lábios / e mentiam ao Senhor com suas línguas; / seus corações enganadores eram falsos / e, infiéis, eles
rompiam a Aliança. /4. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, / não os matava e perdoava seu pecado;
quantas vezes dominou a sua ira / e não deu largas à vazão de seu furor.
8. 2ª LEITURA (Fl 2, 6-11) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
6
Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas ele esvaziou-se a
si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto
humano, 8humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9Por isso, Deus o
exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo
joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 11e toda língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor” – Para a
glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Nós vos
adoramos, Senhor Jesus Cisto, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 3, 13-17) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 13Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu,
o Filho do Homem. 14Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o
Filho do Homem seja levantado, 15para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. 16Pois Deus amou
tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida
eterna. 17De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por ele. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!

3

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, oremos ao nosso Redentor, que nos remiu pela Sua Santa
Cruz, e digamos com confiança: Pela Vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor!
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
1) Pela Santa Igreja de Deus, perseguida em tantas nações, e pelos cristãos que sofrem pela sua fé, para que
essas dores continuem a ser semente de novos cristãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
2) Pelos nossos governantes, para que não esqueçam a dimensão do serviço para com o povo e não usem da
posição que ocupam apenas para interesse próprio, rezemos ao Senhor.
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
3) Pelo XIX Hallel Som e Vida de nossa Arquidiocese, que será realizado no dia 20 de setembro, no Ginásio
Nilson Nelson, para que seja um forte momento de evangelização da juventude em nossa cidade, rezemos
ao Senhor.
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
4) Por todos os batizados que estão afastados da Igreja, para que, contemplando com os olhos da fé o Cristo
Crucificado, possam compreender o amor de Deus e se abrir ao Seu perdão, rezemos ao Senhor.
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
5) Por todos nós aqui reunidos, para que, com humildade, saibamos manifestar em nossas vidas o sinal da
Cruz que recebemos no Batismo, rezemos ao Senhor.
TODOS: PELA VOSSA SANTA CRUZ, SALVAI-NOS, SENHOR!
(Preces Espontâneas):
CEL: Atendei-nos, ó Jesus, pelo vosso imenso amor manifestado na cruz, vós que viveis e reinais com o Pai, na
Unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: ONDE O AMOR E A CARIDADE, DEUS AÍ ESTÁ./ 1. Congregou-nos num só
corpo o Amor de Cristo. Exultemos, pois, e n’Ele jubilemos! Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E,
sinceros, uns aos outros, nos queiramos!/ 2. Todos juntos, num só corpo congregados: pela mente não
sejamos separados! Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus! / 3. Junto,
um dia, com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus: Gáudio puro, que é imenso e que ainda
vem, pelos séculos dos séculos! Amém.
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15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Purifique-nos de todas as faltas, ó Deus, este santo sacrifício que,
oferecido no altar da cruz, tirou o pecado do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARISTICA III – MR (p. 482) – Prefácio: A vitória da cruz - MR (p. 656) - 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, Senhor nosso. Pusestes no lenho da Cruz a salvação da humanidade, para que a
vida ressurgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore no paraíso, na árvore da Cruz fosse vencido.
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, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o Vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, Vosso Filho 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.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
CEL.: Por isso, nós Vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas 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.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: 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 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO!
CEL.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho, da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa
ressurreição 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.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei 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.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os Vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não
cessam de interceder por nós na Vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
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CEL.: E agora, nós Vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
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 Sergio, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Atendei às preces da Vossa família, que está aqui, na Vossa presença. Reuni em Vós, Pai de misericórdia,
todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na Vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todopoderoso, 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 – 1. Antes da morte e ressurreição de Jesus, /Ele, na ceia, quis se entregar:/deuse em comida e bebida pra nos salvar. REFR.: E QUANDO AMANHECER /O DIA ETERNO, A PLENA VISÃO, /
RESSURGIREMOS POR CRER / NESTA VIDA ESCONDIDA NO PÃO! (BIS) / 2. Para lembrarmos a morte, a cruz
do Senhor/ nós repetimos, como Ele fez /gestos, palavras, até que volte outra vez. / 3. Este banquete alimenta
o amor dos irmãos / e nos prepara a glória do céu./ Ele é a força na caminhada pra Deus!/ 4. Eis o pão vivo
mandado a nós por Deus Pai!/ Quem o recebe, não morrerá; / no último dia vai ressurgir, viverá./ 5. Cristo
está vivo, ressuscitou para nós! / Esta verdade vai anunciar /a toda terra, com alegria, a cantar.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Senhor Jesus Cristo, alimentados em vossa
santa ceia, nós vos pedimos leveis à glória da ressurreição os que salvastes pela árvore da Cruz que nos trouxe
a vida. Vós, que viveis e reinais para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL - Paixão do Senhor – MR (p. 522)
CEL.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
CEL.: O pai de misericórdia, que vos deu o exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa
dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.
TODOS: AMÉM.
CEL.: O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida.
TODOS: AMÉM
CEL.: Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.
TODOS: AMÉM.
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CEL.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
TODOS: AMÉM
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: N. Senhora das Dores. Memória. Hb 5, 7-9; Sl 30; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35.
Ter.: S. Cornélio. Papa; S. Cipriano. Bispo. Mártires. 1Cor 12, 12-14.27-31a; Sl 99; Lc 7, 11-17.
Qua.: S. Roberto Belarmino. Bispo e Doutor. M.Fac. 1 Cor 12, 31-13,13; Sl 32; Lc 7, 31-35.
Qui.: 1 Cor 15, 1-11; Sl 117; Lc 7, 36-50.
Sex.: S. Januário. Bispo e Mártir. M.Fac. 1 Cor 15, 12-20; Sl 16; Lc 8, 1-3.
Sáb.: Ss. André Kim Taegon. Presb, Paulo Chong Hasang e Comps. Mártires. Mem. 1 Cor 15, 35-37.42-49; Sl 55; Lc 8, 4-15.

Quarta Semana do Saltério
Vigésima Quarta Semana do Tempo Comum

