O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIII - Brasília, 07 de julho de 2013 - Nº 38
DÉCIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos, neste Ano da Fé, todos nós somos convocados pelo próprio Cristo para
fazer brilhar, com o testemunho do serviço, a Palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. Fiquemos
de pé e iniciemos a celebração da Santa Missa.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Feliz quem permanece à escuta do Senhor, convive com a verdade e se lança
com ardor à obra do seu Reino que a todos dá vigor, trazendo ao nosso tempo bom perfume e sabor.
REFR.: “VENHAM TODOS TRABALHAR NA MINHA VINHA!” QUEM NOS CONVIDA É JESUS, NOSSO
SENHOR! ELE MESMO INAUGUROU UM MUNDO NOVO E O SEU REINO SE CONSTRÓI COM MUITO
AMOR. / 2. Feliz de quem caminha pelas vias do amor com passos ritmados sempre avante e sem temor,
celebra a bondade e a justiça do Senhor e dança de alegria mesmo quando existe a dor. / 3. Feliz quem
comunica os prodígios do Senhor e faz de sua vida um poema de louvor. Proclama, sem reservas, o
primado do amor, o qual venceu o mundo em beleza e fulgor.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
CEL.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus
Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente. TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa). CEL.:
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS:
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração
novo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que nos tornastes
participantes do vosso Corpo e do vosso Sangue, 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. HINO DE LOUVOR (Cantado)
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE AMADOS. / 1. Senhor Deus, rei
dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos
glorificamos. / 2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai! / 3. 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! / 4. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. / GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE
AMADOS. 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.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Meus irmãos, a escuta atenta da Palavra de Deus reforça em nossos corações a força e a beleza da
fé. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 66,10-14c) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
10
Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais; tomai parte em seu júbilo, todos vós
que choráveis por ela, 11para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciarvos aos úberes de sua glória. 12Isto diz o Senhor: “Eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória
das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os
joelhos. 13Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei; e sereis consolados em Jerusalém.
14c
Tudo isso haveis de ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A
mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 65/66) – REFR.: ACLAMAI O SENHOR DEUS, Ó TERRA INTEIRA!
(BIS) / 1. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, / Cantai salmos a seu nome glorioso! / Dai a Deus a mais
sublime louvação, / dizei a Deus: "Como são grandes vossas obras!" / 2. Toda a terra vos adore com
respeito / e proclame o louvor de vosso nome! / Vinde ver todas as obras do Senhor: / seus prodígios
estupendos entre os homens! / 3. O mar ele mudou em terra firme / e passaram pelo rio a pé enxuto. /
Exultemos de alegria no Senhor! / Ele domina para sempre com poder! / 4. Todos vós que a Deus temeis,
vinde escutar: / vou contar-vos todo bem que ele me fez! / Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, /
não rejeitou minha oração e meu clamor, / nem afastou longe de mim o seu amor!
8. 2ª LEITURA (Gl 6,14-18) – Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.
Irmãos: 14Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o
mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. 15Pois nem a circuncisão, nem
a incircuncisão têm valor; o que conta é a criação nova. 16E para todos os que seguirem esta norma, como
para o Israel de Deus, paz e misericórdia. 17Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu
corpo as marcas de Jesus. 18Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém! Palavra
do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / A paz de Cristo
reine em vossos corações; ricamente habite em vós sua palavra!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 10,1-12.17-20) - 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, 1O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua
frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. 2E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. 3Eis
que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. 4Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não
cumprimenteis ninguém pelo caminho! 5Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja
nesta casa!’ 6Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para

vós.7Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu
salário. Não passeis de casa em casa. 8Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do
que vos servirdes, 9curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘O Reino de Deus está próximo de
vós’. 10Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: 11’Até a
poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós’. No entanto, sabei que o
Reino de Deus está próximo! 12Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que
essa cidade”. 17Os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo: “Senhor, até os demônios nos
obedeceram por causa do teu nome”. 18Jesus respondeu: “Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago.
19
Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos
poderá fazer mal. 20Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres
porque vossos nomes estão escritos no céu”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
11. HOMILIA
12. SÍMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO – 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 a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.
Amém.
13. ORAÇÃO UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, apresentemos nossas preces a Deus Pai, que revela Sua
face amorosa na pessoa de Jesus Cristo, e rezemos com confiança, dizendo: Senhor, atendei a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que, unida ao seu Senhor, anuncie o Evangelho com zelo e ardor
missionário, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
2) Pelos nossos governantes, para que governem com discernimento e justiça, buscando o bem comum
de todos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
3) Por nossos missionários que estão a serviço da Igreja em Roraima, para que, fiéis ao chamado de Cristo,
anunciem o Reino de Deus por palavras e obras, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
4) Pelos membros das Pastorais e dos Movimentos de nossa Arquidiocese, para que continuem
testemunhando as razões da nossa fé por meio do serviço e pelo exercício da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas)
CEL.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor.
TODOS: AMÉM
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: APRESENTAMOS, SENHOR, ESTES DONS! BENDITO SEJAS PRA SEMPRE,
SENHOR. (BIS) / 1. Bendito sejas, Senhor, por este pão que nos deste: fruto do trabalho será pão da nossa
vida! / 2. Bendito sejas, Senhor, por este vinho tão puro: fruto da videira será nossa salvação! / 3. Bendito
sejas, Senhor, por tudo quanto nos deste. Te agradecemos pelos dons que recebemos.
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 IV – MR (p. 489) - Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa
salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e
permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da
vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
TODOS: ALEGRAI-NOS, Ó PAI, COM VOSSA LUZ!
CEL.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa
glória. Com eles, também nós, e, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando
(dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós,
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos
pudessem encontrar.
TODOS: SOCORREI COM BONDADE OS QUE VOS BUSCAM!
CEL.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a plenitude
dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
TODOS: POR AMOR NOS ENVIASTES VOSSO FILHO!
CEL.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a
condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes
a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu
a morte e renovou a vida.
TODOS: JESUS CRISTO DEU-NOS VIDA POR SUA MORTE!

CEL.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas levando à
plenitude a sua obra.
TODOS: SANTIFICAI-NOS PELO DOM DO VOSSO ESPÍRITO!
CEL.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA PELO ESPÍRITO!
CEL.: Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, 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, agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo
inteiro.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo
um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SACRIFÍCIO DE LOUVOR!
CEL.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o papa
Francisco, o nosso bispo Sergio, seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os
ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos
aqueles que vos procuram de coração sincero.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
CEL.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós
conhecestes a fé.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
CEL.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de
Deus, com os Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!

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.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: VÃO MUNDO AFORA PREGANDO O EVANGELHO. BEM JUNTO A
VOCÊS EU SEMPRE ESTAREI. ATÉ O FINAL DO TEMPO QUE PASSA: NOS DIZ O SENHOR, ESTOU COM
VOCÊS! / 1. Vamos juntos dar glória ao Senhor / e ao seu nome fazer louvação. / Procurei o Senhor, me
atendeu, / me livrou de uma grande aflição. / 2. Olhem todos pra ele e se alegrem, / todo o tempo sua
boca sorria. / Este pobre gritou e ele ouviu, / fiquei livre da minha agonia. / 3. Acampou na batalha seu
anjo, / defendendo seu povo e o livrando / provem todos, pra ver como é bom, / o Senhor que nos vai
abrigando. / 4. Povo santo, adore o Senhor, / aos que o temem nenhum mal assalta./ Quem é rico
empobrece e tem fome, / mas a quem busca a Deus, nada falta. / 5. Ó meus filhos, escutem o que eu digo /
pra aprender o temor do Senhor. / Quem de nós que não ama sua vida, / e a seus dias não quer dar valor?
/ 6. Tua língua preserva do mal / e não deixes tua boca mentir./ Ama o bem e detesta a maldade, / vem a
paz procurar e seguir. / 7. Sobre o justo o Senhor olha sempre, / seu ouvido se põe a escutar; / que teus
olhos se afastem dos maus, / pois ninguém deles vai se lembrar. / 9. Deus ouviu quando os justos
chamaram/ e livrou-os de sua aflição. / Está perto de quem se arrepende, / ao pequeno ele dá salvação. /
10. Para o justo há momentos amargos, / mas vem Deus pra lhe dar proteção. / Ele guarda com amor os
seus ossos; / nenhum deles terá perdição. / 11. A malícia do ímpio o liquida,/ quem persegue o inocente é
arrasado./ O Senhor a seus servos liberta, / quem se abriga em Deus é poupado. / 12. Glória a Deus criador
que nos ama,/ glória a Cristo que é nosso bem, / e ao Espírito, amor e ternura, / desde agora e pra sempre.
Amém!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Nós vos pedimos, ó Deus, que,
enriquecidos por 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.: Gn 28, 10-22a; Sl 90 (91); Mt 9, 18-26.
Ter.: Sta Paulina do Coração Agonizante de Jesus Vg, memória; Gn 32, 23-33; Sl 16 (17); Mt 9, 32-38.
Qua.: St Agostinho Zhao Rong, presb, MFac; Gn 41, 55-57; 42,5-7a.17-24a; Sl 32 B (33); Mt 10,1-7.
Qui.: S. Bento, abade, memória; Gn 44, 18-21; 23b-29;45,1-5; Sl 104 (105); Mt 10, 7-15.
Sex.: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36 (37); Mt 10, 16-23.
Sáb.: Sto Henrique, MFac; Gn 49, 29-32; 50,15-26a; Sl 104 (105); Mt 10, 24-33.
Décimo Quarto domingo do tempo comum
2ª semana do Saltério
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

