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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 18 de novembro de 2012 - Nº 56
TRIGÉSIMO TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos e irmãs, a Liturgia nos anuncia a volta gloriosa de Cristo no final dos tempos e a
salvação daqueles que permaneceram fiéis à fé. Jesus nos adverte para que estejamos preparados, a fim de
não deixarmos para amanhã o bem que pode e deve ser feito hoje. Com renovada esperança, iniciemos a
nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: DE PAZ SÃO MEUS PENSAMENTOS, / ONDE ESTIVEREM, ONDE ESTIVEREM,
/ ONDE ESTIVEREM, / OS LIVRAREI DO SOFRIMENTO. / 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.: O
Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3.ATO PENITENCIAL - CEL.: Irmãos e irmãs, 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.
Senhor, que fostes enviado para evangelizar os pobres, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que fostes enviado para curar os corações atribulados, tende piedade de nós.
TODOS: CRISTO TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que fostes enviado para anunciar o ano de graça do
Senhor, 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) - Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos
servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o criador de todas as coisas. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
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LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caros irmãos, por meio da escuta da Palavra de Deus, nós confirmamos nossa pertença ao Reino.
Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Dn 12,1-3) – Leitura da Profecia de Daniel.
1
”Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo
de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas, nesse tempo, teu
povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no Livro. 2Muitos dos que dormem no pó da terra,
despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. 3Mas os que tiverem sido sábios, brilharão
como o firmamento; e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as
estrelas, por toda a eternidade”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 127/128) REFR.: GUARDAI-ME, Ó DEUS/ PORQUE EM VÓS ME
REFUGIO! / 1. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,/ meu destino está seguro em vossas mãos!/ Tenho,
sempre, o Senhor ante meus olhos,/ pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. / 2. Eis por que meu coração está
em festa,/ minha alma rejubila de alegria;/ e até meu corpo no repouso está tranquilo;/ pois não haveis de me
deixar entregue à morte, / nem vosso amigo conhecer a corrupção. / 3. Vós me ensinais vosso caminho para a
vida./ Junto de vós, felicidade sem limites,/ delícia eterna e alegria ao vosso lado.
8. 2ª LEITURA (Hb 10,11-14.18) – Leitura da Carta aos Hebreus.
11
Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos
sacrifícios, incapazes de apagar os pecados.12Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único
pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus.13Não lhe resta mais senão esperar até que seus
inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 14De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os
que ele santifica. 18Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. TODOS:
GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. É
preciso vigiar/ e ficar de prontidão,/ em que dia o Senhor/ há de vir, não sabeis não!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 13,24-32) - 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, Jesus disse a seus discípulos: 24“Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se
escurecer, e a lua não brilhará mais, 25as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas.
26
Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. 27Ele enviará os anjos aos
quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. 28Aprendei, pois, da
figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está
perto. 29Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está
próximo, às portas. 30Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. 31O céu e a
terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 32Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os
anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai”. 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, elevemos nossas preces a Deus nosso Pai na certeza de
que Ele sempre nos escuta, dizendo: Ouvi, Senhor, a nossa súplica!
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que desempenhe o seu ministério petrino na firmeza da fé, para
o bem de todo o povo de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
2) Pelas autoridades governamentais, para que conduzam nossa Pátria, com justiça, a fim de construírem um
país, onde as necessidades básicas sejam atendidas, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
3) Por todos os que sofrem, para que sintam a presença de Cristo e sejam confortados por nossas orações,
rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
4) Pela nossa comunidade, para que, por meio do exercício da fé, possa contribuir para a construção de uma
sociedade comprometida com o bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
5) Por todos nós que participamos desta Eucaristia, para que sejamos misericordiosos na prática do bem, do
perdão e da solidariedade, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA SÚPLICA!
(Preces Espontâneas)
CEL: Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da Vossa graça, para que seguindo os Vossos
mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Por Cristo,
nosso Senhor.
TODOS: AMÉM!
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – NÃO SE DEVE DIZER: NADA POSSO OFERTAR; POIS AS MÃOS MAIS POBRES SÃO
AS QUE MAIS SE ABREM PARA TUDO DAR. / 1. O Senhor só deseja / que em nós tudo seja constante servir. /
Quando nada se tem / só resta dizer: / Senhor, eis-me aqui. / 2. Com as mãos bem abertas, / trazendo as
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ofertas do vinho e do pão, / surge o nosso dever / de tudo fazer / com mais doação. / 3. Alegrias da vida, /
momentos da lida / eu posso ofertar, / pois nas mãos do Senhor, / um gesto de amor / não se perderá.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o
vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, nosso
Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI: Cristo, penhor da
Páscoa eterna - MR (p. 433) - CEL.: 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. Em vós vivemos, nos movemos e
somos. E, ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos, todos os dias, as provas de vosso amor de Pai,
mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar, um dia, a plenitude da páscoa eterna. Por essa razão,
com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO!
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 e seu bispo auxiliar Leonardo, e todos os ministros do Vosso
povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!

5

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.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: VEM O DIA POR NÓS ESPERADO/ DO ENCONTRO FINAL COM JESUS./
TODOS VIVOS, ALEGRES, CANTANDO,/ LOUVARÃO A VITÓRIA DA CRUZ!/ LOUVARÃO A VITÓRIA DA CRUZ! /
1. Louvai, ó servos do Senhor, Iouvai,/ ao nome santo do Senhor cantai!/ Agora e para sempre é celebrado,/
desde o nascer ao pôr do sol louvado. / 2. Acima das nações domina Deus,/ sua glória é maior que nos altos
céus./ Ninguém igual a Deus, que das alturas/ se inclina, para olhar as criaturas. / 3. Do chão levanta o fraco
humilhado/ e tira da miséria o rejeitado./ Faz deles com os grandes uma família,/ da estéril, mãe feliz de
filhos. / 4. Louvado seja o Pai, Deus criador,/ louvado seja o Filho, redentor!/ Louvado seja o Espírito de
Amor:/ Três vezes santo, altíssimo Senhor!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Tendo recebido em comunhão o Corpo e o
Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar em sua memória
fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ss. Roque González, Afonso Rodriguez e João Del Castilo, PresbsMts, memória. Ap 1,1-4; 2, 1-5ª: Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 18,35-43
Ter.: Ap 3, 1-6.14-22; Sl 14 (15); Lc 19, 1-10
Qua.: Apresentação de Nossa Senhora, memória. Zc 2, 14-17; Cant.: Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Mt 12, 46-50
Qui.: Sta Cecília VgMt, memória. Ap 5,1-10; Sl 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b; Lc 19,41-44.
Sex.: S. Clemente I, PpMt; S. Columbano Ab, MFac. Ap 10, 8-11; Sl 118 (119); Lc 19, 45-48.
Sab.: Sto André Dung-Lac Presb e Comps. Mts, memória. Ap 11, 4-12; Sl 143 (144); Lc 20, 27-40.
Primeira Semana do Saltério
Trigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB - Liturgia IX - Tempo Comum - Ano B - CD 5943 – Paulus
Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

