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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 9 de setembro de 2012 - Nº 46
VIGÉSIMO TERCEIRO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DA BÍBLIA
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO - Com.: Meus irmãos, neste segundo domingo do mês da Bíblia, a Liturgia nos assegura que não
caminhamos sozinhos, pois ao longo de todo o nosso percurso pela história, Deus está ao nosso lado,
apontando-nos, com amor, os caminhos que nos conduzem à felicidade e a paz. Fiquemos de pé e iniciemos,
com entusiasmo, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS SEMEADA NO MEIO DO POVO, /QUE
CRESCEU, CRESCEU E NOS TRANSFORMOU, / ENSINANDO-NOS VIVER NUM MUNDO NOVO. / 1. Deus é
bom, nos ensina a viver. / Nos revela o caminho a seguir. / Só no amor partilhando seus dons, / Sua presença
iremos sentir. / 2. Somos povo, o povo de Deus, / e formamos o reino de irmãos. / E a palavra que viva nos
guia/ e alimenta a nossa união.
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.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós, pecadores. 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. 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) - Ó Deus, pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como
filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, é pela ação do Espírito Santo que somos libertos de nossas amarras. É pelo mesmo Espírito que
nos encontramos com a Palavra de Deus que veio nos visitar. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 35, 4-7a) – Leitura da Profecia de Isaias.
4
Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a
recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”. 5Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os
ouvidos dos surdos. 6O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão
águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. 7aA terra árida se transformará em lago, e a região sedenta,
em fontes d’água. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
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7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 145/146) REFR.: BENDIZE, Ó MINHA ALMA AO SENHOR/ BENDIREI
AO SENHOR TODA A VIDA!/ 1. O Senhor é fiel para sempre,/ faz justiça aos que são oprimidos;/ ele dá
alimento aos famintos,/ é o Senhor quem liberta os cativos. / 2. O Senhor abre os olhos aos cegos,/ o Senhor
faz erguer-se o caído;/ o Senhor ama aquele que é justo,/ é o Senhor que protege o estrangeiro./ 3. Ele
ampara a viúva e o órfão,/ mas confunde os caminhos dos maus./ O Senhor reinará para sempre,/ Ó Sião, o
teu Deus reinará/ para sempre e por todos os séculos!
8. 2ª LEITURA (Tg 2, 1-5) – Leitura da Carta de São Tiago.
1
Meus irmãos: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas.
2
Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e
também um pobre, com sua roupa surrada, 3e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe:
“Vem sentar-te aqui, à vontade”, enquanto dizeis ao pobre: “Fica aí, de pé”, ou então: “Senta-te aqui no chão,
aos meus pés”, 4não fizestes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios
injustos? 5Meus queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e
herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Jesus
Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do Reino e curava seu povo doente de todos os males, sua gente!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO - (Mc 7, 31-37) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 31Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da
Galileia, atravessando a região da Decápole. 32Trouxeram então um homem surdo, que falava com
dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. 33Jesus afastou-se com o homem, para fora da
multidão; em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele.
34
Olhando para o céu, suspirou e disse: “Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” 35Imediatamente seus ouvidos se
abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. 36Jesus recomendou com insistência que
não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 37Muito
impressionados, diziam: “Ele tem feito bem todas as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”. 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.: Caríssimos irmãos, reunidos no Dia do Senhor para celebrar os Santos
Mistérios, supliquemos que Ele nos atenda em nossas necessidades, dizendo com fé: Senhor, ouvi a nossa
prece!
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
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1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que tenha sempre a alegria de levar o Evangelho a todos os
povos e o faça na alegria do Ressuscitado, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
2) Pelas autoridades governamentais, para que, reconhecidas dos dons que lhes foram conferidos, realizem o
projeto de Deus na fraternidade, na justiça e na paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
3) Pelos jovens, para que atentos à Palavra de Cristo, saibam se preservar com um coração puro, afastando
os maus pensamentos e as más ações, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
4) Pela nossa comunidade, para que se comprometa no serviço da Palavra de Deus e saiba transmitir com
coragem as verdades da fé em comunhão com toda a Igreja, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Ó Pai, ouvi as nossas preces e fazei que encontremos a nossa alegria na abundância de Vossos dons. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS –1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão

que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!
REFR.: A LIBERDADE HAVERÁ, A IGUALDADE HAVERÁ E NESTA FESTA ONDE A GENTE É IRMÃO O DEUS DA
VIDA SE FAZ COMUNHÃO! (BIS) / 2. Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. A luz acesa é fé que
palpita hoje em nós do livro aberto o amor se derrama total no nosso altar! / 3. Benditos sejam os frutos
da terra de Deus, benditos sejam o trabalho e a nossa u nião. Bendito seja Jesus que
conosco estará além do altar!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por
esta oferenda render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós
os laços da amizade. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III - MR (p. 482) – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III: A salvação dos
homens, pelo homem - MR (p. 430) - CEL.: 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. Nós reconhecemos ser
digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade. E servir-vos de nossa
condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por
ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós
associar-nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: 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

4

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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, 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!
CEL.: 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 Bento, o nosso bispo Sergio, seu bispo auxiliar Leonardo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
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18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: TODAS AS COISAS BEM FEZ O SENHOR JESUS,/ OUVIR OS SURDOS FEZ
DOS CEGOS FOI A LUZ;/ OS MUDOS FEZ FALAR CRISTO JESUS. / 1. Meu coração penetras/ e lês meus
pensamentos./ Se luto ou se descanso,/ tu vês meus movimentos./ De todas as minhas palavras/ tu tens
conhecimento. / 2. Quisesse eu me esconder/ do teu imenso olhar,/ subir até o céu,/ na terra me entranhar,/
atrás do horizonte,/ lá, iria te encontrar!
3. Por trás e pela frente,/ teu ser me envolve e cerca./ O teu saber me encanta,/ Me excede e me supera./ Tua
mão me acompanha,/ me guia e me acoberta.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis
com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com ele
para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
CANTO OPCIONAL - REFR.: TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO DE UM DEUS-AMOR, DE UM DEUS IRMÃO / É
FELIZ QUEM CRÊ NA REVELAÇÃO, QUEM TEM DEUS NO CORAÇÃO / 1. Jesus Cristo é a palavra. Pura imagem
de Deus Pai / Ele é vida e verdade. A suprema caridade / 2. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor
/ Precisamos ser profeta para o mundo ser melhor / 3. Vossa Lei se fundamenta na palavra dos apóstolos /
João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram esta fé / 4. Vinde a nós, o Santo Espírito, vinde nos iluminar /A
palavra que nos salva nós queremos conservar.
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 1 Cor 5, 1-8; sl 5, 5-6.7.12 (R/.9a); Lc 6, 6-11
Ter.: 1 Cor 6, 1-11; Sl 149, 1-2.3-4.5-6a e 9b (R/.4a); Lc 6,12-19
Qua.: Santíssimo Nome de Maria, MFac. 1 Cor 7, 25-31; Sl 138 (139); Lc 6, 20-26
Qui.: S. João Crisóstomo BDr, memória; 1 Cor 8, 1b-7.11-13; Sl 138 (139); Lc 6, 27-38
Sex.: Exaltação da Santa Cruz, festa. Nm 21, 4b-9 ou Fl 2, 6-11; Sl 77 (78); Jo, 3, 13-17
Sab.: Nossa Senhora das Dores, memória. Hb 5, 7-9; Sl 30 (31); Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35
Terceira Semana do Saltério
Vigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO:

