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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 03 de agosto de 2014 - Nº 43
DÉCIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com: Meus irmãos, iniciamos o mês de agosto, que, segundo o costume da Igreja no Brasil, é
dedicado à oração e reflexão sobre o tema das vocações. Neste primeiro Domingo do mês vocacional, somos
convidados a refletir sobre a vocação para o ministério ordenado, que compreende os Diáconos, os
Sacerdotes e os Bispos, homens dóceis às orientações do Espírito Santo que deram sua resposta ao exigente
convite: “Vem e segue-me”, configurando-se assim com o coração do Bom Pastor. Com renovada esperança,
fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – Antes que te formastes dentro do ventre de tua mãe,/ Antes que tu nascesses, te
conhecia e te consagrei./ Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi./ Irás onde enviar-te e o que eu
mando proclamarás!/ REFR.: TENHO QUE GRITAR,/ TENHO QUE ARRISCAR,/ AI DE MIM SE NÃO O FAÇO!/
COMO ESCAPAR DE TI,/ COMO CALAR, SE TUA VOZ ARDE EM MEU PEITO?/ TENHO QUE ANDAR/ TENHO
QUE LUTAR,/ AI DE MIM SE NÃO O FAÇO!/ COMO ESCAPAR DE TI,/ COMO CALAR,/ SE TUA VOZ ARDE EM
MEU PEITO? / 2. Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei,/ não temas anunciar-me por que em tua
boca falarei./ Entrego-te meu povo/ vai arrancar e derrubar./ Para edificar,/ destruirás e plantarás.
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.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. 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) - Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os
filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa
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criação, e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, quando participamos do Corpo e Sangue de Cristo, nos comprometemos a partilhar com os
irmãos o pão material. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 55, 1-3). – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: 1“Ó vós todos que estais com sede, vinde às águas; vós que não tendes dinheiro, apressaivos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. 2Por que gastar
dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com
atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. 3Inclinai vosso ouvido e vinde a
mim, ouvi e tereis vida; farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi”.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 144/145)
REFR.: VÓS ABRIS A VOSSA MÃO E SACIAIS OS VOSSOS FILHOS. / 1. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é
amor, é paciência, é compaixão. / O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. /
2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam e vós lhes dais no tempo certo o alimento; / vós abris a vossa
mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. / 3. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em
toda obra que ele faz. / Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.
8. 2ª LEITURA (Rm 8, 35.37-39) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 35Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo?
Espada? 37Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou! 38Tenho a certeza de que
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as
forças cósmicas, 39nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do
amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS) / O homem não vive
somente de pão / mas vive de toda palavra que sai / da boca de Deus, e não só de pão. / Amém! Aleluia!
Aleluia!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 14, 13-21) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 13Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar
deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. 14Ao sair
do barco, Jesus viu um grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes.
15
Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: “Este lugar é deserto e a hora já está
adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida!” 16Jesus porém lhes
disse: “Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer!” 17Os discípulos responderam: “Só temos
aqui cinco pães e dois peixes”. 18Jesus disse: “Trazei-os aqui”. 19Jesus mandou que as multidões se sentassem
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na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em
seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. 20Todos comeram e
ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. 21E os que haviam
comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. 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 caríssimos, O Senhor dá ao seu povo força e perseverança. PeçamosLhe de coração sincero: Deus de bondade, ouvi-nos!
TODOS: DEUS DE BONDADE, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, no exercício do pontificado, seja sempre um instrumento do
amor de Deus, testemunhando a ternura de Cristo e orientando os fiéis no caminho da santidade, rezemos
ao Senhor.
TODOS: DEUS DE BONDADE, OUVI-NOS!
2) Pelo nosso arcebispo Dom Sergio da Rocha, pelos nossos bispos auxiliares e por todos os sacerdotes e
diáconos de nossa Arquidiocese, para que, animados pelo Espírito Santo, estejam atentos às necessidades
dos pobres e sejam sempre fervorosos guardiães da Eucaristia, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS DE BONDADE, OUVI-NOS!
3) Por todos os jovens que sentem o chamado ao ministério ordenado, para que sejam encorajados em seu
processo de discernimento e respondam com a generosidade da entrega, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS DE BONDADE, OUVI-NOS!
4) Que Cristo crie em todos nós um coração novo, nos dê o gosto de repartir o pão com quem tem fome e
nos ensine a ser responsáveis pelo nosso próximo, rezemos ao Senhor.
TODOS: DEUS DE BONDADE, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas):
CEL: Senhor, que Vossa bênção nos sustente, não permita que jamais nos oponhamos à Vossa vontade e nos
conceda desfrutar sempre de Seus benefícios. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
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14. CANTO DE OFERTAS – 1. A mesa santa que preparamos,/ mãos que se elevam a Ti, ó Senhor./ O pão e o
vinho, frutos da terra,/ duro trabalho, carinho e amor:/ ô,ô,ô, recebe, Senhor!/ ô,ô, recebe, Senhor!/ 2. Flores,
espinhos, dor e alegria,/ Pais, mães e filhos diante do altar./ A nossa oferta em nova festa,/ a nossa dor vem,
Senhor, transformar!/ ô,ô,ô, recebe, Senhor!/ ô,ô, recebe, Senhor!/ 3. A vida nova, nova família,/ que
celebramos, aqui tem lugar./ Tua bondade vem com fartura,/ é só saber reunir, partilhar./ ô,ô,ô, recebe,
Senhor!/ ô,ô, recebe, Senhor!/
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este
sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS VI D – Jesus que passa fazendo o bem – MR (p.
860) - CEL.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o
lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele
sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao
lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de
todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e
proclamamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois Santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por
seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
CEL.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI O VOSSO ESPÍRITO SANTO!
CEL.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte
de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor
até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do
vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
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CEL.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso papa Francisco,
o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que
conquistastes.
TODOS: CONFIRMAI O VOSSO POVO NA UNIDADE!
CEL.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras
e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e
da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
TODOS: AJUDAI-NOS A CRIAR UM MUNDO NOVO!
CEL.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
CEL.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu
esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo,
vosso Filho. 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.: CINCO PÃES E DOIS PEIXES TOMOU, / AOS DISCÍPULOS DEU PEIXE E
PÃO. / OS DISCÍPULOS VÃO E REPARTEM / E SE FARTA A MAIOR MULTIDÃO. (BIS) / 1. Feliz quem anda com a
verdade, / na lei de Deus, com integridade! / Feliz quem guarda seu mandamento / no coração, no
pensamento! / 2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, / teus mandamentos possa eu guardar! / Se os
mandamentos obedecer, / não vai o mal acontecer! / 3. Quando tuas leis eu aprender, / vou te louvar e
agradecer! / Eu vou guardar teu mandamento, / mas, não me deixes no esquecimento. / 4. Os que as
maldades sabem evitar, / a estrada certa vão encontrar! / Senhor, tu deste os teus mandados, / para que
sejam sempre guardados!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Acompanhai, ó Deus, com proteção constante
os que renovastes com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
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LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. João Maria Vianney. Presbítero. Memória. Jr 28, 1-17; Sl 118; Mt 14, 22-36.
Ter.: Dedicação da Basílica de S. Maria Maior; Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Sl 101; Mt 15, 1-2.10-14.
Qua.: Transfiguração do Senhor. Festa. Dn 7 ,9-10.13-14; Sl 96; Mt 17,1-9.
Qui.: S. Sixto II. Papa e Comps. Mártires; S. Caetano. Presbítero. M.Fac. Jr 31, 31-34; Sl 50; Mt 16, 13-23.
Sex.: S. Domingos, Presbítero. Memória. Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Sl (Dt 32, 35-36.39.41); Mt 16, 24-28.
SÁB.: S. Teresa Benedita Da Cruz. Virgem e Mártir. MFac. Hab 1,1 2-2,4; Sl 9; Mt 17, 14-20.

Segunda Semana do Saltério
Décima Oitava Semana do Tempo Comum

CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Liturgia VI - Paulus

