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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XIX - Brasília, 31 de agosto de 2014 - Nº 47
VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Meus irmãos, neste Dia Nacional do Catequista, nós devemos professar que a Igreja considera
o ministério catequético uma vocação. Sendo uma vocação, presume-se não apenas talento, competência
técnica para sua realização, mas, principalmente, uma resposta ao chamado divino no discipulado e na
oblação da vida. A Liturgia de hoje nos apresenta a Cruz e nos ensina que assumir o caminho da Cruz é sinal
de maturidade na fé e de fidelidade ao Evangelho. Fiquemos de pé e, com entusiasmo, iniciemos a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: EIS-ME AQUI SENHOR! / EIS-ME AQUI SENHOR! / PRA FAZER TUA VONTADE
PRA VIVER DO TEU AMOR / PRA FAZER TUA VONTADE PRA VIVER DO TEU AMOR / EIS-ME AQUI SENHOR! /
1. O Senhor é o Pastor que me conduz / Por caminhos nunca vistos me enviou / Sou chamado a ser fermento
sal e luz / E por isso respondi: aqui estou! / 2. Ele pôs em minha boca uma canção / Me ungiu como profeta e
trovador / Da história e da vida do meu povo / E por isso respondi: aqui estou! / 3. Ponho a minha confiança
no Senhor / Da esperança sou chamado a ser sinal / Seu ouvido se inclinou ao meu clamor / E por isso
respondi: aqui estou!
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. 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) - Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos
corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e
guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos e irmãs, para cumprir plenamente a obra da salvação, Cristo continua a associar a Si e à Sua
missão homens e mulheres dispostos a assumir a Cruz e a segui-Lo. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.

6. 1ª LEITURA (Jr 20,7-9) – Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
7
Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o
dia inteiro, todos zombam de mim. 8Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e
invocando calamidades; a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia
inteiro. 9Disse comigo: “Não quero mais lembrar-me disso nem falar mais em nome dele”. Senti, então, dentro
de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo: desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 62/63)
REFR.: A MINH’ALMA TEM SEDE DE VÓS COMO A TERRA SEDENTA, Ó MEU DEUS! / 1. Sois vós, ó Senhor, o meu
Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra
sedenta e sem água! / 2. Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do
que a vida: e por isso meus lábios vos louvam. / 3. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A
minh’alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu
louvor! / 4. Para mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra em vós; com
poder vossa mão me sustenta.
8. 2ª LEITURA (Rm 12, 1-2) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
1
Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus: este é o vosso culto espiritual. 2Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando
vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é
bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS) / Que o Pai
do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito, conheçamos, assim, a esperança à qual nos chamou, como
herança!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 16, 21-27) - 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, 21Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da
parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro
dia. 22Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: “Deus não permita tal coisa,
Senhor! Que isso nunca te aconteça!” 23Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: “Vai para longe, satanás!
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens!”
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Então Jesus disse aos discípulos: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me
siga. 25Pois, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai
encontrá-la. 26De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá
alguém dar em troca de sua vida? 27Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e
então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta”. 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 e irmãs, invoquemos a Deus Pai, que enviou o Seu Filho Único para
salvar-nos por meio do Seu mistério pascal, dizendo: Atendei, Senhor, a nossa prece!
TODOS: ATENDEI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, catequista do mundo inteiro, para que saiba nos conduzir sempre
mais à vivência da humildade, da caridade e ao desapego dos bens materiais, rezemos ao Senhor.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
2) Por todas as pessoas que sofrem perseguições por causa do Evangelho, para que encontrem força na
Cruz de Cristo e nela se confortem, rezemos ao Senhor.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
3) Pelos catequistas de nossa comunidade que pacientemente se dedicam à obra da evangelização de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que procurem crescer na intimidade com Cristo por
meio da participação na Eucaristia e pela perseverança no testemunho da fé, rezemos ao Senhor.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que tenhamos a consciência de que só “ganha a vida” quem a
“entrega” ao serviço do próximo, rezemos ao Senhor.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
CEL: Acolhei, ó Pai, as preces da Vossa Igreja que continua a missão do Vosso Filho Jesus Cristo e Senhor nosso
que vive e reina na unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
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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 união. Bendito seja Jesus que conosco estará além do altar!
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça
da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS:
AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI B - Para Diversas Circunstâncias II – Na verdade é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, criador do mundo e fonte da vida.
Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso,
guiastes pelo deserto vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a
vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história
até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos a
vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
CEL.: Na verdade, vós sois Santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por
seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
CEL.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão
e do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
CEL.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte
de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor
até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força
do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho,
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cujo Corpo e Sangue comungamos.
TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
CEL.: Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso
papa Francisco, Sergio, nosso bispo, seus bispos auxiliares, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com
todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da
vida.
TODOS: TORNAI VIVA NOSSA FÉ, NOSSA ESPERANÇA!
CEL.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos,
cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da
vida.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
CEL.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo,
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 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 - Vejam, eu andei pelas vilas, / apontei as saídas como o Pai me pediu /
portas, eu cheguei para abri-las, / eu curei as feridas como nunca se viu / REFR.: POR ONDE FORMOS
TAMBÉM NÓS QUE BRILHE A TUA LUZ! / FALA, SENHOR, NA NOSSA VOZ, EM NOSSA VIDA / NOSSO
CAMINHO ENTÃO CONDUZ. QUEREMOS SER ASSIM! / QUE O PÃO DA VIDA NOS REVIGORE NO NOSSO
"SIM"! / 2 - Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida / que meu Pai vê melhor / luzes, acendi com
brandura / para a ovelha perdida não medi meu suor / 3 - Vejam, procurei bem aqueles que ninguém
procurava / e falei do meu Pai / pobres, a esperança que é deles eu não quis ver / escrava de um poder que
retrai / 4 - Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo / pois o Pai quer assim / tramas, enfrentei
prepotência dos que temem / o novo qual perigo sem fim / 5 - Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os
caídos / do meu Pai fui as mãos / laços, recusei os esquemas / eu não quero oprimidos, quero um povo de
irmãos / 6 - Vejam, procurei ser bem claro: o meu Reino é diverso / não precisa de rei! / tronos outro jeito
mais raro de juntar o disperso / o meu Pai tem por lei / 7 - Vejam, do meu Pai a vontade eu cumpri passo a
passo / foi para isso que eu vim / dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso / eu mantive o meu
"SIM" / 8 - Vejam, fui além das fronteiras, espalhei a boa-nova: / todos filhos de Deus! / vida, não se deixe nas
beiras quem quiser / maior prova: venha ser um dos meus!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida,
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir
em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
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22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: 1 Cor 2, 1-5; Sl 118; Lc 4, 16-30.
Ter.: 1 Cor 2, 10b-16; Sl 144; Lc 4, 31-37.
Qua.: S. Gregório Magno. Papa e Doutor. Memória. 1 Cor 3, 1-9; Sl 32; Lc 4, 38-44.
Qui.: 1 Cor 3, 18-23; Sl 23; Lc 5, 1-11.
Sex.: 1 Cor 4, 1-5; Sl 36; Lc 5, 33-39.
Sáb.: 1 Cor 4, 6b-15; Sl 144; Lc 6, 1-5.
Segunda Semana do Saltério
Vigésima Segunda Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB

