1

O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 24 de junho de 2012 - Nº 35
DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
NATIVIDADE DE JOÃO BATISTA, SOLENIDADE
Cor Litúrgica: Branco
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos amados, hoje, a Liturgia convida-nos a celebrar a solenidade da Natividade de
São João Batista, cuja vida está toda orientada para Cristo. João Batista foi a voz enviada para anunciar o
Verbo encarnado e, por isso, comemorar o seu nascimento significa na realidade celebrar o Messias.
Fiquemos de pé e iniciemos, com renovada esperança, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Antes que eu te formasse dentro do seio 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 te
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, em tua boca eu
falarei./ Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar,/ para edificar, destruirás e plantarás!/ 3. Deixa os teus
irmãos, deixa teu pai e tua mãe,/ deixa a tua casa, porque a terra gritando está./ Nada tragas contigo, pois a
teu lado estarei;/ é hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai 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, que sois a plenitude da
verdade e da graça, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que vos
tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.:
Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, 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.
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5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, que suscitastes são João Batista, a fim de preparar
para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no
caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS:
AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Caros irmãos, São João Batista é um exemplo para todo o cristão que, pelo Batismo, é profeta e
anunciador da Palavra de Deus. Ouçamos com amor as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 49,1-6) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1
Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde
o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome; 2fez de minha palavra uma espada afiada, protegeume à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, 3e disse-me: “Tu és o
meu Servo, Israel, em quem serei glorificado”. 4E eu disse: “Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto,
inutilmente; entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa”. 5E agora diz-me o
Senhor – ele que me preparou desde o nascimento para ser seu Servo – que eu recupere Jacó para ele e faça
Israel unir-se a ele; aos olhos do Senhor esta é a minha glória. 6Disse ele: “Não basta seres meu Servo para
restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel: eu te farei luz das nações, para que minha
salvação chegue até aos confins da terra”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 137/138) REFR.: EU VOS LOUVO E VOS DOU GRAÇAS, Ó SENHOR,/
PORQUE DE MODO ADMIRÁVEL ME FORMASTES! (BIS)/ 1. Senhor vós me sondais e conheceis,/ sabeis
quando me sento e me levanto;/ de longe penetrais meus pensamentos;/ percebeis quando me deito e
quando eu ando,/ os meus caminhos vos são todos conhecidos./ 2. Fostes vós que me formastes as
entranhas,/ e no seio de minha mãe vós me tecestes./ Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,/ porque de
modo admirável me formastes!/ 3. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis;/ nenhuma sequer de minhas
fibras ignoráveis,/ quando eu era modelado ocultamente,/ era formado nas entranhas subterrâneas.
8. 2ª LEITURA (At 13,22-26) – Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo disse: 22Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: ‘Encontrei
Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade’. 23Conforme
prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. 24Antes que ele
chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. 25Estando para terminar sua
missão, João declarou: ‘Eu não sou aquele que pensais que eu seja! Mas vede: depois de mim vem aquele, do
qual nem mereço desamarrar as sandálias’. 26Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus,
a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Serás
chamado, ó menino,/ o profeta do Altíssimo:/ irás diante do Senhor,/ preparando-lhe os caminhos.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 1, 57-66.80) - 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.: 57Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. 58Os vizinhos e parentes ouviram
dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela.59No oitavo dia, foram
circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. 60A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai
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chamar-se João”.61Os outros disseram: “Não existe nenhum parente teu com esse nome!” 62Então fizeram
sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. 63Zacarias pediu uma tabuinha, e
escreveu: “João é o seu nome”. 64No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele
começou a louvar a Deus. 65Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região
montanhosa da Judeia. 66E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?”
De fato, a mão do Senhor estava com ele. 80E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares
desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. 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, bendigamos a Deus, nosso Pai, que protege os seus filhos e
filhas e não despreza suas súplicas, pedindo-Lhe humildemente: Iluminai Senhor, o nosso caminho!
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, que no próximo dia 29, comemora 61 anos de sua ordenação
sacerdotal, para que guie a Igreja de Deus presente em todo o mundo com renovado ardor profético,
sacerdotal e régio, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
2) Pela Santa Igreja de Deus, para que a exemplo de São João Batista possa pregar sempre a conversão por
meio do Batismo e dos demais sacramentos, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
3) Pelos migrantes, cujo dia hoje se comemora, para que saibam testemunhar em sua caminhada os sólidos
valores da fé cristã, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
4) Pelos membros da Missão Igreja de Roraima, para que a Eucaristia lhes dê alegria e paz, força nas
provações, abertura e disponibilidade no acolhimento fraterno das populações ribeirinhas, rezemos ao
Senhor.
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
5) Por todos nós aqui reunidos, para que, assim como São João Batista, saibamos dar testemunho do
Evangelho sem medo das dificuldades ou das perseguições, rezemos ao Senhor.
TODOS: ILUMINAI SENHOR, O NOSSO CAMINHO!
(Preces Espontâneas)
CEL.: Ouvi, ó Pai, as nossas súplicas, e dai-nos a graça de anunciar com coragem o Redentor que é Deus
convosco, na unidade do Espírito Santo.
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TODOS: AMÉM.
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 o 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.: Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos dons, celebrando com a
devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo, e o mostrou
presente entre os homens. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I – Prefácio – A missão do precursor. MR (pág. 601) - Na verdade, é justo e
necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso. Proclamamos, hoje, as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso
Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele
exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos
profetas que mostrou o Cordeiro redentor. Batizou o próprio autor do Batismo, nas águas assim santificadas
e, derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a
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 Bento, por nosso
bispo Sergio, seu bispo auxiliar Leonardo 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.
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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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
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. Um dia, lá na Judeia, um homem chamado João/ clamava no deserto que era
urgente a conversão./ Clamava no deserto que era urgente a conversão./ REFR.: VIVA JOÃO BATISTA! VIVA O
PRECURSOR!/ PORQUE JOÃO BATISTA ANUNCIOU O SALVADOR!/ PORQUE JOÃO BATISTA ANUNCIOU O
SALVADOR!/ 2. João denunciava os crimes a todos: ao rei e ao plebeu/ dizendo que o Messias traz justiça ao
Reino seu. (bis)/ 3. O rosto de João ardia, a sua palavra era espada:/ "Mudai de vida todos, preparai de Deus a
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estrada!" (bis)/ 4. Às margens do rio Jordão, João batizava o povo,/ dizendo que Deus iria instaurar um Reino
Novo! (bis)
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro
divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo,
por ele anunciado, Aquele que nos faz renascer. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 2 Rs 17, 5-8.13-15a.18; Sl 59; Mt7,1-5.
Ter.: 2 Rs 19, 9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47; Mt 7, 6.12-14.
Qua.: S. Cirilo de Alexandria. Bispo e Doutor. M.Fac. 2 Rs 22,8-13;23, 1-3; Sl 118; Mt 7,15-20.
Qui.: S. Irineu. Bispo e Mártir. Memória. 2 Rs 24, 8-17;Sl 78; Mt 7, 21-29.
Sex.: 2 Rs 25, 1-12; Sl 136; Mt 8,1-4.
Sáb.: Ss. Protomártires da Igreja de Roma. MFac. Lm 2, 2.10-14.18-19; Sl 73 Mt 8, 5-17.
Quarta Semana do Saltério
Décima Segunda Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Festas Litúrgicas II - CD Paulus
Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

