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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 15 de julho de 2012 - Nº 38
DÉCIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos caríssimos, assim como os Apóstolos, nós também somos chamados e enviados
a anunciar o Evangelho de Cristo levando as pessoas à conversão. Elevemos nosso espírito ao Deus da vida,
para que esta celebração renove nossa fé e nosso ardor missionário, nos fortalecendo no anúncio do Reino de
Deus. Fiquemos de pé e iniciemos com alegria a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: NO MEIO DA TUA CASA / RECEBEMOS, Ó DEUS, A TUA GRAÇA! / SEM FIM,
NOSSA LOUVAÇÃO, / POIS A JUSTIÇA ESTÁ TODA EM TUAS MÃOS! / 1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é
bom, venha louvar! / Peguem logo o violão / e o pandeiro pra tocar. / Para ele um canto novo / vamos, gente,
improvisar. / 2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! / Ele ama o que é direito / e ele sabe bem
julgar. / Sua palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar. / 3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. /
Toda a terra a ele teme, / mesmo os corações humanos. / Tudo aquilo que ele diz, / não nos causa
desenganos. / 4. Põe abaixo os planos todos / desses povos poderosos. / E derruba os pensamentos / dos
malvados orgulhosos. / Mas os planos que ele faz / vão sair vitoriosos.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: O
Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja
convosco! 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. (Pausa). Tende
compaixão de nós, Senhor. TODOS: PORQUE SOMOS PECADORES. CEL.: Manifestai, Senhor, a Vossa
misericórdia. TODOS: E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. CEL.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. –
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, tende piedade de nós. . TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
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 mostrais a luz da verdade aos que erram para
retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar
tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, a escuta atenciosa da Palavra de Deus fortalece os nossos ideais de servir à Igreja sem
reservas. Ouçamos, com reverência, as leituras de hoje.
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6. 1ª LEITURA (Am 7,12-15) – Leitura da Profecia de Amós
Naqueles dias, 12disse Amasias, sacerdote de Betel, a Amós: “Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde
possas ganhar teu pão e exercer a profecia; 13mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o
santuário do rei e a corte do reino”. 14Respondeu Amós a Amasias, dizendo: “Não sou profeta nem sou filho
de profeta; sou pastor de gado e cultivo sicômoros. 15O Senhor chamou-me, quando eu tangia o rebanho, e o
Senhor me disse: ‘Vai profetizar para Israel, meu povo’”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 84/85) - REFR.: MOSTRAI-NOS, Ó SENHOR, VOSSA BONDADE / E A
VOSSA SALVAÇÃO NOS CONCEDEI! / 1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: / é a paz que ele vai anunciar. /
Está perto a salvação dos que o temem / e a glória habitará em nossa terra. / 2. A verdade e o amor
encontrarão, / a justiça e a paz se abraçarão. / Da terra brotará a fidelidade / e a justiça olhará dos altos céus.
/ 3. O Senhor nos dará tudo o que é bom / e a nossa terra nos dará suas colheitas. / A justiça andará na sua
frente / e a salvação há de seguir os passos seus.
8. 2ª LEITURA (Ef 1, 3-14) - Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
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Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em
virtude de nossa união com Cristo, no céu. 4Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para
que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos predestinou para sermos seus filhos
adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, 6para o louvor da sua glória e da
graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. 7Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas
faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, 8que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindonos a toda a sabedoria e prudência. 9Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente
que de antemão determinou em si mesmo, 10para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular, em
Cristo, o universo inteiro: tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. 11 Nele também nós
recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade,
nós fomos predestinados 12a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua
esperança em Cristo. 13Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele,
ainda, acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, 14que é o penhor da
nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) Semente é de Deus a
palavra, / o Cristo é o semeador, / todo aquele que o encontra, / vida eterna encontrou!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 6, 7-13) - 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, 7Jesus chamou os doze e começou a enviá-Ios dois a dois, dando-Ihes poder sobre os
espíritos impuros. 8Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado; nem pão,
nem sacola, nem dinheiro na cintura. 9Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas.
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E Jesus disse ainda: "Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. 11Se em algum lugar não vos
receberem nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra
eles!" 12Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. 13Expulsavam muitos demônios e
curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS SENHOR
11. HOMILIA
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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, supliquemos ao Senhor da vida, que nos ouça em Sua bondade, por
intercessão de seu Filho, dizendo: Cristo, ouvi-nos!
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
1- Pela Santa Igreja de Deus, para que permaneça sempre fiel ao Evangelho recebido dos Apóstolos e continue
a anunciar com firmeza e coragem a Palavra da Salvação aos nossos povos, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
2- Pelos governantes de todas as Nações, para que atuem sempre com honradez, integridade e amor à
verdade, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
3- Pelos pais e educadores, pelos catequistas e pregadores, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo na
missão de educar na fé as crianças e os jovens e de ajudá-los a terem seu encontro pessoal com o nosso
Redentor, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
4- Por todos os missionários que atuam em terras estrangeiras e outras regiões de nossa Pátria, para que
sejam revigorados em sua missão, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
5- Por todos nós aqui reunidos, para que, como discípulos e missionários de Jesus Cristo, nos unamos ao
esforço evangelizador da Igreja com profunda fé, convicção, coragem e alegria, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Deus, nosso Pai, que quereis a Salvação de todos os homens, ouvi as orações do Vosso povo; fazei que o
mundo decorra na paz e que a Vossa Igreja desempenhe com alegria a sua missão. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 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 trabalhador. /
O fruto de sua terra do povo trabalhador, / na missa é transformado no corpo do Salvador. REFR.: BENDITO
SEJA DEUS, BENDITO SEU AMOR. / BENDITO SEJA DEUS PAI ONIPOTENTE NOSSO CRIADOR. (BIS) / 2.
Bendito e louvado seja o Pai nosso 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 trabalhador. / O fruto de sua terra do povo
trabalhador / na missa é transformado no sangue do Salvador.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração, e fazei
crescer em santidade os fieis que participam deste sacrifício. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV – MR (p. 495) – CEL.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa
salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis
para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes
todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
TODOS: ALEGRAI-NOS, Ó PAI, COM VOSSA LUZ!
CEL.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa
glória. Com eles, também nós, e, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando
(dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu
Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos
pudessem encontrar.
TODOS: SOCORREI COM BONDADE OS QUE VOS BUSCAM!
CEL.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas
na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
TODOS: POR AMOR NOS ENVIASTES VOSSO FILHO!
CEL.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E,
para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e
renovou a vida.
TODOS: JESUS CRISTO DEU-NOS VIDA POR SUA MORTE!
CEL.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó
Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas levando à plenitude a
sua obra.
TODOS: SANTIFICAI-NOS PELO DOM DO VOSSO ESPÍRITO!
CEL.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA PELO ESPÍRITO!
CEL.: Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam
no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, 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!
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TODOS: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
CEL.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um
sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SACRIFÍCIO DE LOUVOR!
CEL.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa
Bento, o nosso bispo Sergio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, em
torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de
coração sincero.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós
conhecestes a fé.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, mãe de Deus,
com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as
criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
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 – REFR.: ENVIADOS AO MUNDO POR TI, / HAVEREMOS DE O MAL ENFRENTAR /
NESTA CEIA, TEU CORPO E TEU SANGUE / SÃO REFORÇO PARA O CAMINHAR. / 1. Um canto novo ao Senhor,
/ ó terras todas, cantai! / Louvai seu nome bendito, / diariamente, aclamai! / Sua glória, seus grandes feitos, /
Aos povos todos contai. / 2. Ele é o maior dos senhores: / merece nosso louvor; / e mais do que aos deuses
todos / nós lhe devemos temor. / Os outros deuses são nada, / ele é do céu criador.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos
pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo, nosso
Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Nossa Senhora do Carmo, Festa; Zc 2, 14-17; S Cant: Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Mt 12,46-50
Ter.: Bv. Inácio de Azevedo Presb. e Comps.; Is 7,1-9; Sl 47 (48); Mt 11, 20-24
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Qua.: Is 10, 5-7.13-16; Sl 93 (94); Mt 11, 25-27
Qui.: Is 26, 7-9.12.16-19; Sl 101 (102); Mt 11, 28-30
Sex.: Sto. Apolinário BMt, MFac;Is 38, 1-6.21-22.7-8; Is 38, 10.11.12.16 (R/. cf 17b); Mt 12, 1-8
Sab.: S. Lourenço de Bríndisi PresbDr, MFac; Mq 2,1-5; Sl 9B (10); Mt 12, 14-21
DÉCIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
3ª semana do Saltério
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: CANTOS: Hinário Litúrgico HL2 CD Liturgia X Paulus Cantos e Orações

