ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL METROPOLITANA
30 DE MAIO DE 2016
A.: Irmãos e irmãs, nos reunimos para louvar ao Senhor pelo aniversário de dedicação da Igreja Catedral.
Dedicar uma Igreja é o ato de oferecer e consagrar o Templo como um espaço sagrado para o culto a Deus.
É motivo, pois de festa para todos nós porque nos lembra que junto com a consagração do templo de
pedra, todos nós somos consagrados como pedras vivas da Igreja e que somos templo do Espírito Santo.
Iniciemos a Santa Missa, cantando.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA
R.: COM A IGREJA SUBIREMOS O 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. Céus e terra estarão na oblação de Jesus. Quer unir num
rebanho os remidos da cruz.
Ou
1. Senhor, quem entrará no santuário pra Te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem
não é vaidoso e sabe amar/ 2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra Te louvar. Ó dá-me mãos limpas, e
um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me amar./ 3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te
louvar. Teu sangue me lava, Teu fogo me queima. O Espírito Santo inunda meu ser.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE
P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
P.: 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
P.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós,
pecadores. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM.
4- HINO DE LOUVOR
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 – MR (P. 731)
P.: OREMOS: (Pausa) - 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
A.: Meus irmãos, por meio da escuta da Palavra de Deus, somos capacitados para a vivência da sua
vontade. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6- 1ª LEITURA (Ne 8, 2-4a. 5-6.8-10) - Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias, 2o sacerdote Esdras apresentou a Lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de
todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. 3Assim, na praça que fica
defronte da porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença
dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com
atenção a leitura do livro da Lei. 4aEsdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido
para esse fim. 5Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu,
todo o povo ficou de pé. 6Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando
as mãos: “Amém! Amém!” Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em
terra. 8E leram clara e distintamente o livro da Lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se
pudesse compreender a leitura. 9O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que
instruíam o povo, disseram a todos: “Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus! Não fiqueis tristes
nem choreis”, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei. 10E Neemias disse-lhes: “Ide para
vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois
este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força”.
Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS
7. SALMO RESPONSORIAL – Sl 18, 8. 9. 10. 15
R.: SENHOR, TUAS PALAVRAS SÃO ESPÍRITO, SÃO VIDA! / 1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para
a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. / 2. Os preceitos do Senhor são precisos,
alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. / 3. É puro o temor do
Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente./ 4. Que vos
agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma; que ela chegue até vós, ó Senhor, meu Rochedo e
Redentor!
8. SEGUNDA LEITURA (I Cor 3, 9c-11.16-17) - Leitura da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios
Irmãos, 9vós sois construção de Deus. 10Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei – como experiente
mestre de obras – o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja 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? 17Se alguém

destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA./ Na minha casa, quem pede recebe, e
todo o que busca, encontra e a quem bate, abrir-se-lhe-á..
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO - (Lc 19, 1-10 )
P.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
Naquele tempo, 1Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. 2Havia ali um homem
chamado Zaqueu, que era chefe de cobradores de impostos e muito rico. 3Zaqueu procurava ver quem era
Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. 4Então ele correu à frente e subiu
numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. 5Quando Jesus chegou ao lugar olhou para cima e
disse: «Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa.» 6Ele desceu depressa, e recebeu Jesus
com alegria. 7Ao ver isso, todos começaram murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um
pecador!” 8Zaqueu ficou, de pé, e disse ao Senhor: «Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e
se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais.» 9Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta
casa, porque também este homem é um filho de Abraão. 10Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e
salvar o que estava perdido”. Palavra da salvação.
TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11- HOMILIA
12- CREIO - 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: P.: Irmãs e irmãos: em comunhão com toda a Arquidiocese, celebremos o
aniversário da Dedicação da Catedral, símbolo da morada de Deus com os homens, dizendo: Santificai,
Senhor, a vossa Igreja!
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
1. Pela Santa Igreja de Deus para que, fiel ao mandamento de Cristo, continue firme proclamando a
doutrina Sagrada, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
2. Pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Sergio e nossos Sacerdotes, para que busquem sempre servir
com fidelidade ao altar de seu Filho Jesus, rezemos ao senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!

3. Pelos governantes e autoridades de todas as nações, para que pensem sobretudo nos mais necessitados
e sirvam sempre visando o bem comum dos cidadãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
4. Pela Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, nossa Igreja-Mãe, para que continue a ser
Templo onde habita Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SANTIFICAI, SENHOR, A VOSSA IGREJA!
P.: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no Corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da
vossa glória, estabelecei em nós a morada do Espírito Santo e fazei da nossa oração fonte de bênção para a
humanidade. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: AMÉM
LITURGIA EUCARÍSTICA
14- CANTO PROCESSIONAL DE OFERTAS – 1. Pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que
fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração./ R.: ACEITA, SENHOR A NOSSA OFERTA QUE
SERÁ DEPOIS, NA CERTA, O TEU PRÓPRIO SER./ 2. Recebe, Senhor, da natureza, todo o fruto que
colhemos, recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos.
15- P.: Orai, irmãos e irmãs...
16- ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P.: 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.
17ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 482) – Prefácio: Igreja, esposa de Cristo e templo do Espírito
Santo. MR (P. 731)
P.: O Senhor esteja convosco.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
P.: Corações ao alto.
TODOS: O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
P.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
TODOS: É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
P.: 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, por Cristo, Senhor nosso. Vós quisestes habitar esta casa
de oração para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo vivo 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 do vosso reino, com os anjos e com
todos os santos, nós vos aclamamos, jubilosos, cantando (dizendo) a uma só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as

coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol,
um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
P.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Na noite em que ia ser entregue, 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: ANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
P.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o papa Francisco, o nosso bispo Sergio, seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!

P.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
P.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pão todopoderoso, na unidade do Espírito Santo toda honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18- RITO DA COMUNHÃO
19- CANTO DE COMUNHÃO
1) Na comunhão Jesus se dá no pão o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em
torno deste altar somos irmãos./ - R.: O PÃO DA VIDA ÉS TU, JESUS, O PÃO DO CÉU,/ O CAMINHO, A
VERDADE, VIA DE AMOR,/ DOM DE DEUS, NOSSO REDENTOR. (Bis) / 2) Toma e come, isto é o meu corpo,
que do trigo se faz pão e refeição./ Na Eucaristia o vinho se torna Sangue, verdadeira bebida, nossa alegria.
20- ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
P.: 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)
P.: O Senhor esteja convosco!
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!
P.: 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
P.: Reunindo em Cristo os filhos dispersos, faça de vós os seus templos e moradas do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM
P.: E assim, plenamente purificados possais ser habitação de Deus e herdar, com todos os santos, a
felicidade eterna.
TODOS: AMÉM
P.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM
P.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, aleluia!
TODOS: GRAÇAS A DEUS, ALELUIA!

23. CANTO FINAL -

