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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 9 de novembro 2014 - Nº 57
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DO LATRÃO, FESTA
Cor Litúrgica: Branco
INTRODUÇÃO – Com.: Meus irmãos, hoje, a Igreja comemora a Dedicação da Basílica do Latrão, em Roma,
considerada a mãe de todas as Igrejas. Nesta Liturgia, vamos juntos celebrar a unidade com o Sumo Pontífice
e o respeito com a Sé Romana. Com renovada alegria, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: COM A IGREJA SUBIREMOS / AO ALTAR DO SENHOR./ 1. Toda a Igreja aqui
está/ para o encontro com Deus./ Ele mesmo o marcou/ para nós, filhos seus./ 2. Entre nós e o Pai santo/ está
Jesus, nosso Irmão:/ mediador, sacerdote,/ nosso ponto de união./ 3. Rezaremos com Cristo/ o perfeito
louvor./ E seremos para o Pai/ uma imagem de amor./ 4. Céus e terra estarão/ na oblação de Jesus./ Quer unir
num rebanho/ os remidos da cruz.
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) – MR (p.731) - Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com
pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa Igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça
sempre mais, construindo a Jerusalém Celeste. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
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Com.: Irmãos caríssimos, Cristo está presente em Sua Igreja. Ele, no Seu Corpo ressuscitado, é o verdadeiro
templo. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Ez 47,1-2.8-9.12) – Leitura da Profecia de Ezequiel.
Naqueles dias, 1o homem fez-me voltar até a entrada do Templo e eis que saía água da sua parte subterrânea
na direção leste, porque o Templo estava voltado para o oriente; a água corria do lado direito do Templo, a sul
do altar. 2Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que dá
para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. 8Então ele me disse: “Estas águas correm para a
região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão
saudáveis. 9Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em
quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde; e haverá vida onde chegar o rio. 12Nas margens
junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas; suas folhas não murcharão e seus
frutos jamais se acabarão: cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do
santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS
A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 45/46)
REFR.: OS BRAÇOS DE UM RIO VÊM TRAZER ALEGRIA À CIDADE DE DEUS, À MORADA DO ALTÍSSIMO / 1. O
Senhor para nós é refúgio e vigor, / sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia; / assim não
tememos, se a terra estremece, / se os montes desabam, caindo nos mares. / 2. Os braços de um rio vêm
trazer alegria / à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. / Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! / Já
bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. / 3. Conosco está o Senhor do universo!/ O nosso refúgio é o Deus de
Jacó! / Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus / e a obra estupenda que fez no universo: / reprime as
guerras na face de terra.
8. 2ª LEITURA (1Cor 3,9c-11.16-17) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos: 9cVós sois lavoura de Deus, construção de Deus. 10Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei –
como experiente mestre de obra – o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja
bem como está construindo. 11De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já
colocado: Jesus Cristo. 16Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós?
17
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse
santuário. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. ALELUIA, ALELUIA,
ALELUIA! / Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Jo 2,13-22) - 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.: 13Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 14No Templo, encontrou os vendedores
de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. 15Fez então um chicote de cordas e
expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos
cambistas. 16E disse aos que vendiam pombas: “Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de
comércio!” 17Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua casa me
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consumirá”. 18Então os judeus perguntaram a Jesus: “Que sinal nos mostras para agir assim?” 19Ele
respondeu: “Destruí, este Templo, e em três dias o levantarei”. 20Os judeus disseram: “Quarenta e seis anos
foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias?” 21Mas Jesus estava falando
do Templo do seu corpo. 22Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e
acreditaram na Escritura e na palavra dele. 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, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a
dedicação da Basílica do Latrão, mãe de todas as Igrejas do mundo, digamos, com alegria: Santificai, Senhor, a
Vossa Igreja!
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Espírito Santo o assista no seu serviço à Igreja, e o Cristo
acolha misericordiosamente as suas súplicas, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
2) Por todos os sacerdotes que experimentam dificuldades, para que sejam confortados em seu sofrimento,
amparados em suas dúvidas e confirmados em sua fidelidade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
3) Pelas autoridades do poder público, para que, conscientes do dever que lhes foi conferido, promovam a
justiça social e criem mecanismos eficazes para a erradicação da pobreza, rezemos ao Senhor.
TODOS; SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
4) Por Dom José Newton, que no próximo dia 11 completa 13 anos de seu falecimento, para que, do céu,
continue intercedendo pelas necessidades da Igreja em nossa Arquidiocese, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
5) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos aprofundar a nossa vocação de filhos de Deus, por meio
da participação na Palavra e na Eucaristia, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
CEL.: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito Homem, construístes o templo da
Vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo, nosso
Senhor.
TODOS: AMÉM!

4

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de
graça e com amor. REFR.: O HOMEM QUE TRABALHA FAZ A TERRA PRODUZIR. O TRABALHO MULTIPLICA
OS DONS QUE NÓS VAMOS REPARTIR. / 2. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho que nós
recebemos, foi de graça e com amor. / 3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que
jamais despreza nossa imensa pequenez.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos receber nesta
Igreja os frutos dos sacramentos e das preces. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I - Prefácio: Igreja, esposa de Cristo e templo do Espírito Santo – MR (p. 731) - 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. Vós quisestes habitar esta casa de oração para
nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo do Espírito Santo. Dando-lhe vida sem cessar,
santificais a Igreja, Esposa de Cristo e Mãe exultante de muitos filhos, simbolizada pelos templos visíveis. E,
enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos,
jubilosos, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós Vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e
Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar.
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
CEL.: Nós as oferecemos pela Vossa Igreja santa e católica; concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só
corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo Vosso servo, o Papa Francisco, por
nosso bispo Sergio, seus auxiliares e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis
a fidelidade e a dedicação em Vos servir. Eles Vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por
todos os seus, e elevam a Vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
CEL.: Em comunhão com toda a Igreja veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus
Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e
João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e
Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e todos os Vossos Santos. Por seus méritos e
preces concedei-nos sem cessar a Vossa proteção.
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS.
CEL.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos Vossos servos e de toda a Vossa família; dai-nos sempre a
Vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os Vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar
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estas oferendas, 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.: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em Suas mãos, elevou os olhos a Vós, ó Pai, 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 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 paixão do Vosso Filho, da Sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa
ascensão aos céus, nós, Vossos servos, e também Vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens
que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós Vos suplicamos que ela seja levada à Vossa presença, para que, ao participarmos deste
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de Vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles,
e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: E a todos nós, pecadores, que confiamos na Vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos
méritos, mas por Vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e
Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília,
Anastácia) e todos os Vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. 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 – 1. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual: missão do teu povo
escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal./ REFR.: VEM DAR-NOS TEU FILHO, SENHOR, SUSTENTO NO PÃO E
NO VINHO. E A FORÇA DO ESPÍRITO SANTO, UNINDO O TEU POVO A CAMINHO./ 2. Erguer os que estão
humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres: missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças
redobre!/ 3. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz: missão do teu povo escolhido. Senhor,
nossos passos conduz!/ 4. Andar os caminhos do mundo, plantando teu Reino de paz: missão do teu povo

6

escolhido. Senhor, nossos passos refaz!/ 5. Fazer deste mundo um só povo, fraterno, a serviço da vida:
missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa lida!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que nos destes a Igreja neste mundo
como imagem da Jerusalém celeste, concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e
habitemos um dia em vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL - MR (p. 529)
CEL.: Que Deus, o Senhor do céu e da terra, reunindo-vos hoje para o aniversário da dedicação de sua casa,
vos cubra com as bênçãos do céu.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Reunindo em Cristo os filhos dispersos, faça de vós os seus templos e moradas do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
CEL.: E assim, plenamente purificados possais ser habitação de Deus e herdar, com todos os santos, a
felicidade eterna.
TODOS: AMÉM.
CEL.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.

LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. Leão Magno. Papa e Doutor. Memória. Tt 1,1-9; Sl 23; Lc 17,1-6.
TER.: Aniversário de falecimento do 1º Arcebispo, Dom José Newton de Almeida Baptista (+2001). Tt 2,1-8.1114; Sl 36; Lc 17,7-10.
Qua.: S. Josafá Bispo e Mártir. Tt 3,1-7; Sl 22; Lc 17,11-19.
Qui.: Fm 7-20; Sl 145; Lc 17, 20-25.
Sex.: Aniversário de falecimento do 2º Arcebispo Militar, Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila (+2005). 2 Jo 49; Sl 118; Lc 17,26-37.
Sáb.: S. Alberto Magno. Bispo e Doutor. M.Fac.. 3 Jo5-8; Sl 111; Lc 18, 1-8.
Quarta Semana do Saltério
Trigésima Segunda Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: FESTAS LITÚRGICAS IV - CO Cantos e Orações • Cantando Salmos e
Aclamações

