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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 6 de julho de 2014 - Nº 39
DÉCIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
COR LITÚRGICA: VERDE
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos amados, neste Domingo, a Liturgia nos assegura que Cristo torna possível o
nosso caminhar, pois Ele toma a Si a nossa cruz, nos conforta com a Sua amizade e nos restaura com o Seu
amor. Fiquemos de pé e, com renovada confiança, iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: NO MEIO DA TUA CASA / RECEBEMOS, Ó DEUS, A TUA GRAÇA! / SEM FIM,
NOSSA LOUVAÇÃO, / POIS A JUSTIÇA ESTÁ TODA EM TUAS MÃOS! / 1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é
bom, venha louvar! / Peguem logo o violão / e o pandeiro pra tocar. / Para ele um canto novo / vamos, gente,
improvisar. / 2. Ele cumpre o que promete; / podem nele confiar! / Ele ama o que é direito / e ele sabe bem
julgar. / Sua palavra fez o céu, / fez a terra e fez o mar. / 3. Ele faz do mar um açude / e governa os oceanos. /
Toda a terra a ele teme, / mesmo os corações humanos. / Tudo aquilo que ele diz, / não nos causa
desenganos. / 4. Põe abaixo os planos todos / desses povos poderosos. / E derruba os pensamentos / dos
malvados orgulhosos. / Mas os planos que ele faz / vão sair vitoriosos.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo! 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, 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) - Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o
mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do
pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
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LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, todo aquele que adere à Pessoa de Cristo aprende a viver em comunhão com Deus, na
obediência total aos Seus projetos. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Zc 9,9-10) – Leitura da Profecia de Zacarias.
Assim diz o Senhor: 9“Exulta, cidade de Sião! Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu
encontro; ele é justo, ele salva; é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta.
10
Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém; ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às
nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra”. Palavra do
Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 144/145) REFR.: BENDIREI, ETERNAMENTE, / VOSSO NOME, Ó
SENHOR! (BIS) / 1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, / e bendizer o vosso nome pelos séculos. /
Todos os dias haverei de bendizer-vos, / hei de louvar o vosso nome para sempre. / 2. 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. / 3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem / e os vossos santos com louvores vos
bendigam! / Narrem a glória e o esplendor de vosso reino / e saibam proclamar vosso poder! / 4. O Senhor é
amor fiel em sua palavra, / é santidade em toda obra que ele faz. / Ele sustenta todo aquele que vacila e
levanta todo aquele que tombou.
8. 2ª LEITURA (Rm 8,9.11-13) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 9Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em
vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 11E, se o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará
também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. 12Portanto, irmãos, temos uma
dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. 13Pois, se viverdes segundo a carne,
morrereis, mas se, pelo espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, (BIS) / Eu te louvo, ó Pai
Santo, Deus do céu, Senhor da terra: os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai, revelas!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 11,25-30) - 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, Jesus pôs-se a dizer: 25“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste
estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado.
27
Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão
o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob
o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque
sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é
leve. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
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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, bendigamos a Deus Pai, que enviou seu Filho ao mundo como
Salvador e Mestre, e peçamos humildemente: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Espírito Santo o assista sempre no seu serviço à Igreja, e o
Cristo acolha misericordiosamente as suas súplicas, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos nossos governantes, para que sirvam aos mais pobres com respeito, justiça e espírito de
fraternidade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Por todos nós aqui reunidos, para que possamos redescobrir o valor da adoração eucarística e assim
podermos, por meio de seu exercício, crescer na intimidade com Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Pelos enfermos, para que sejam sustentados em seu sofrimento pela fé em Deus e pelo amor de seus
irmãos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas):
CEL: Deus eterno e todo poderoso, que, em Cristo Jesus, vosso Filho bem amado, renovastes todas as coisas,
concedei-nos levar vosso Reino de paz a todos os nossos irmãos. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Bendito e louvado seja, o Pai nosso criador, / o pão que nós recebemos é prova
do seu amor. / O pão que nós recebemos é prova do seu amor. / É o fruto de sua terra do povo trabalhador. /
O fruto de sua terra do povo trabalhador, / na missa é transformado no corpo do Salvador. REFR.: BENDITO
SEJA DEUS, BENDITO SEU AMOR. / BENDITO SEJA DEUS PAI ONIPOTENTE, NOSSO CRIADOR. (BIS) / 2.
Bendito e louvado seja o Pai nosso criador, / o vinho que recebemos é prova do seu amor. / O vinho que
recebemos é prova do seu amor. / É o fruto de sua terra do povo trabalhador. / O fruto de sua terra do povo
trabalhador / na missa é transformado no sangue do Salvador.
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15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos
consagramos; que ela nos leve, cada vez mais, a viver a vida do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum I - 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 TodoPoderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mistério da sua Páscoa, realizou uma obra admirável. Por ele, vós
nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de
sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar, por todo o mundo, as vossas maravilhas.
Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando (dizendo) a uma
só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o Vosso Espírito, 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.: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS, SENHOR, A
VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
CEL.: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão
da vida e o cálice da salvação; e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa
presença e Vos servir.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
CEL.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa Francisco, com o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a Vós, na luz da Vossa face.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
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CEL.: Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
CEL.: 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.: VENHAM TODOS A MIM, VENHAM TODOS, / VOCÊS TODOS QUE ESTÃO
FATIGADOS, / PELO FARDO DA VIDA OPRIMIDOS, / QUE EU DAREI O REPOUSO ALMEJADO! / 1. Um canto
novo ao Senhor, / ó terras todas, cantai! / Louvai seu nome bendito, / diariamente aclamai! / Sua glória, seus
grandes feitos / aos povos todos contai. / 2. Ele é o maior dos senhores: / merece nosso louvor; / e mais do
que aos deuses todos / nós lhe devemos temor. / Os outros deuses são nada, / ele é do céu criador. / 3. Sabei
que o Senhor é rei / e traz justiça a esta terra. / Alegrem-se o mar e os peixes / e tudo o que o mundo encerra.
/ Os campos, plantas, montanhas / e as árvores da floresta. / 4. Ele é o Senhor do universo / e faz justiça a seu
povo. / Aos povos há de julgar, / reinando no mundo todo / por isso, a ele cantai, / ó terras, um canto novo!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Nós vos pedimos, ó Deus, que, enriquecidos
por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Os 2, 16.17b-18.21-22; Sl 144 (145); Mt 9, 18-26.
Ter.: Os 8, 4-7.11-13; Sl 113B (115); Mt 9, 32-38.
Qua.: Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vg. Memória. Os 10, 1-3.7-8.12; Sl 104 (105); Mt 10, 1-7.
Qui.: S.Agostinho Zhao Rong. Presb. e Comps. Mts. MFac. Os 11, 1-4.8c-9; Sl 79 (80); Mt 10, 7-15.
Sex.: S. Bento. Abade. Memória. Os 14, 2-10; Sl 50 (51); Mt 10, 16-23.
Sáb.: Is 6, 1-8; Sl 92 (93); Mt 10, 24-33.
Segunda Semana do Saltério
Décima Quarta Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB – Cantos Litúrgicos – CD VI - Paulus

