O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIII - Brasília, 24 de novembro de 2013 - Nº 58
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO.
ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: Branco
Meus irmãos, no dia 11 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI inaugurava o Ano da Fé em comemoração
aos cinquenta anos do Concílio Vaticano II e aos vinte anos do Catecismo da Igreja Católica. Hoje,
concluindo o ano da fé, juntos com o papa Francisco, agradecemos a Deus pelos frutos colhidos na Igreja e
em nossa Arquidiocese, frutos estes oriundos do conhecimento do Concílio e do estudo do Catecismo da
Igreja, que em seu conteúdo leva a crer num Deus que é Pai cheio de misericórdia. Ele nos conhece e sabe
bem do que necessitamos. Confessamos igualmente Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus, Rei do
Universo e único Salvador da humanidade, que nos ensina a amar e a perdoar. Cremos no Espírito Santo de
amor que, presente na Igreja, nos configura com Cristo, fazendo resplandecer a Palavra de verdade que o
Senhor Jesus nos deixou. Encerrando o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo, é preciso
reacender a chama da fé em nossos corações, com os olhos fixos no Senhor da vida e abertos à vivência e
testemunho da caridade. Iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: TU ÉS O REI DOS REIS! / O DEUS DO CÉU DEU-TE REINO, FORÇA E
GLÓRIA! / E ENTREGOU NAS TUAS MÃOS A NOSSA HISTÓRIA: / TU ÉS REI E O AMOR É A TUA LEI! / 1.
Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo e Eu vosso rei e Senhor redentor! /
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo e Eu vosso rei, junto a mim
vivereis!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco! TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamonos necessitados da misericórdia do Pai (pausa). CEL.: Cantemos: 1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos,
tantas vezes pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes, omissões... Por minha culpa, tão
grande culpa. SENHOR, PIEDADE! CRISTO, PIEDADE! TEM PIEDADE, Ó SENHOR! (bis) 2. Peço à Virgem
Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua
mão. Por seu amor, tão grande amor.
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) - Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar
todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e
servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos caríssimos, na Cruz, manifesta-se plenamente a realeza de Cristo que perdoa e nos faz
membros de seu Reino. Abramos nossa mente e o nosso coração para escutar a Palavra de Deus.
6. 1ª LEITURA (2 Sm 5, 1-3) – Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Naqueles dias, 1Todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe: “Aqui
estamos. Somos teus ossos e tua carne. 2Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os
negócios de Israel. E o Senhor te disse: ‘Tu apascentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe’”. 3Vieram,
pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron, na
presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 121/122)
REFR.: QUANTA ALEGRIA E FELICIDADE: VAMOS À CASA DO SENHOR!/ 1. Que alegria, quando ouvi que
me disseram: "Vamos à casa do Senhor!" E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. / 2.
Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do
Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi.
8. 2ª LEITURA (Cl 1, 12-20) – Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses.
Irmãos: 12Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos
santos. 13Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, 14por quem
temos a redenção, o perdão dos pecados. 15Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação, 16pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis,
tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17Ele existe antes de
todas as coisas e todas têm nele a sua consistência 18Ele é a Cabeça do corpo, isto é, a Igreja. Ele é o
Princípio, o Primogênito dentre os mortos; de sorte que em tudo ele tem a primazia, 19porque Deus quis
habitar nele com toda a sua plenitude 20e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e
no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / É bendito
aquele que vem vindo,/ que vem vindo em nome do Senhor;/ e o Reino que vem, seja bendito,/ ao que
vem e a seu Reino, o louvor!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 23, 35-43) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ
NO MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 35Os chefes zombavam de Jesus dizendo: “A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo,
se, de fato, é o Cristo de Deus, o Escolhido!” 36Os soldados também caçoavam dele; aproximavam-se,
ofereciam-lhe vinagre, 37e diziam: “Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!” 38Acima dele havia um
letreiro: “Este é o Rei dos Judeus”. 39Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: “Tu não és o
Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!” 40Mas o outro o repreendeu, dizendo: “Nem sequer temes a Deus, tu
que sofres a mesma condenação? 41Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos; mas

ele não fez nada de mal”. 42E acrescentou: “Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado”.
43
Jesus lhe respondeu: “Em verdade eu te digo: ainda hoje estarás comigo no Paraíso”. Palavra da Salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ - Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai
antes de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não
criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua
glória, para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que falou pelos
profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos
pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.

13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos, Jesus Cristo, morrendo na Cruz, foi entronizado como Senhor e Rei
do Universo. Dirijamos nossa ardente oração a Ele, dizendo com fé: Cristo, Rei do Universo, ouvi-nos!
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que, cumprindo a missão de evangelizar, leve todos os homens ao
conhecimento da Verdade e à prática da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
2) Por Dom Terra, bispo auxiliar emérito de Brasília, que celebra hoje seu jubileu episcopal, para que Deus
o cumule de graças e bênçãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
3) Pelas autoridades públicas, para que, contemplando a cruz de Cristo, aprendam que reinar é servir,
rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
4) Por todos os que sofrem, pelos enfermos e pelos encarcerados, para que associem suas dores à cruz
redentora de Cristo e nela sejam consolados, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
5) Por todos os membros da nossa sociedade, para que não desvinculem a fé da vida, mas possam
iluminar o dia a dia com a presença de Cristo, Rei do Universo, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!
6) Para que a vivência do Ano da Fé constitua uma disposição de vida e crescimento no amor de todos os
fiéis da nossa Arquidiocese, rezemos ao Senhor.
TODOS: CRISTO, REI DO UNIVERSO, OUVI-NOS!

(Preces Espontâneas):
CEL: Cristo Senhor, Rei do universo, ouvi as nossas preces e dai-nos caminhar na fé para que, carregando a
nossa cruz de cada dia, mereçamos participar da sua Glória. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: NO TEU ALTAR, SENHOR, COLOCO A MINHA VIDA EM ORAÇÃO! / 1. A
alegria de te amar e ser amado quero em tuas mãos depositar. / 2. O desejo de ser bom e generoso faz-me
viver com mais amor. / 3. Os amigos que me deste e que são teus, tudo entrego a Ti, ó Senhor.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós
vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo, nosso
Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I – MR (p. 482) - Prefácio Cristo, Rei do Universo – MR (p. 384) - 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. Com óleo de exultação, consagrastes sacerdote eterno e rei do universo
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima pura e pacífica, realizou a
redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará à vossa infinita majestade
um reino eterno e universal: reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do
amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e
serafins, e a toda a milícia celeste, 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 bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido) 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 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 A 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 – REFR.: AO PAI AGRADECEMOS, POIS O SENHOR NOS CONDUZ À POSSE DA
HERANÇA DOS CONSAGRADOS NA LUZ! / 1. Ao arrancar-nos das trevas, nos transportou ao reinado do
Filho amado e querido, que nos perdoa os pecados. Cópia do Deus invisível, da criação o primeiro, e

quanto existe no mundo por meio dele foi feito. / 2. Por meio dele foi feito o que há no céu e na terra, o
que se vê e o que não, e os tronos de quem governa... Tudo foi feito por ele, antes de tudo ele existe, tudo
foi feito pra ele e nele tudo subsiste. / 3. Da Igreja Cristo é a cabeça, dos mortos quem principia, o que
renasce primeiro e em tudo tem primazia... Pois Deus sem sua riqueza no Cristo quis habitar, por Ele, Deus
e o mundo vão se reconciliar. O Céu e a Terra se encontram na paz de Cristo Jesus, paz que se faz por seu
sangue, o sangue da sua cruz.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Alimentados pelo pão da imortalidade, nós
vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do
universo, possamos viver com ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO
Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o verbo eterno, nascido do Pai antes de todos
os séculos e consubstancial ao Pai. Por Ele tudo foi feito. Encarnou por obra do Espírito Santo, de Maria
virgem, e se fez homem. Portanto, é igual ao Pai, segundo a divindade, mas inferior ao Pai segundo a
humanidade, absolutamente uno, não por uma confusão de natureza (que é impossível), mas pela unidade
da pessoa. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Anunciou e fundou o reino de Deus,
manifestando-nos em si mesmo o Pai. Deu-nos o seu mandamento novo de nos amarmos uns aos outros
como Ele nos amou. Ensinou-nos o caminho das bem-aventuranças evangélicas, isto é: a ser pobres de
espírito e mansos, a tolerar os sofrimentos com paciência, a ter sede de justiça, a ser misericordiosos, puros
de coração e pacíficos, a suportar perseguição por causa da virtude, padeceu sob Pôncio Pilatos, Cordeiro
de Deus que carregou os pecados do mundo, e morreu por nós pregado na cruz, trazendo-nos a salvação
pelo seu sangue redentor. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia pelo seu próprio poder, elevando-nos
por esta sua ressurreição a participarmos da vida divina, que é a graça. Subiu aos céus, de onde há de vir
novamente, mas então com glória, para julgar os vivos e os mortos, a cada um segundo os seus méritos: os
que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus irão para vida eterna; porém, os que os tiverem
recusado até a morte serão destinados ao fogo que nunca cessará e o seu reino não terá fim.
Trecho do Credo de Paulo VI.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Sta Catarina de Alexandria VgMt, MFac. Dn 1, 1-6.8-20; Cânt.: Dn 3, 52.53.54-55.56 (R?. 52b); Lc 21, 1-4
Ter.: Dn 2, 31-45; Cânt.: Dn 3, 56.58.59.60.61 (R/. 59b); Lc 21, 5-11.
Qua.: Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn 3, 62.63.64.65.66.67 (R/. 59b); Lc 21, 12-19.
Qui.: Dn 6, 12-28; Cânt.: Dn 3, 68.69.70.71.72.73.74 (R/. 59b); Lc 21, 20-28.
Sex.: Dn 7, 2-14; Cânt.: Dn 3, 75-77.78-79.80-81(R/. 59b); Lc 21, 29-33.
Sáb.: Sto André, Ap, festa. Rom 10, 9-18; Sl 18 (19A); Mt 4, 18-22 I vésperas do 1º Domingo do Advento. Nas completas, a partir
de hoje, começa a antífona mariana Alma Redemptoris Mater.
Segunda Semana do Saltério
Trigésima Quarta Semana do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

